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1. Sissejuhatus 

 

Karksi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava   on dokument, mis 

kirjeldab Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut järgneval 

12 aastal. 

 

Käesoleva ÜVK arendamise kava on koostanud OÜ Ravakon ja veemajanduse konsultant Raul 

Valgiste vastavalt OÜ Ravakon ja AS Iivakivi vahel 26.05.2015. a sõlmitud tööettevõtulepingule nr 

1/1-2015. Lähtudes AS Iivakivi hinnapakkumise küsimisest käsitleb käesolev arendamise kava 

territoriaalselt peamiselt Karksi-Nuia linna ja Karksi ning Polli külade kompaktselt hoonestatud 

piirkondasid.  

 

Eelnev Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on 2010. aastal uuendatud AS 

Iivakivi ja OÜ Europolis poolt seoses Karksi valla veemajandusprojekti rahastamistaotluse 

esitamisega EL Ühtekuuluvusfondile ning heaks kiidetud Karksi Vallavolikogu määrusega nr 18 

(20.10.2010. a). Lähtudes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 4 lg 2 tuleb 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostada vähemalt 12 aastaks ning see tuleb 

vähemalt kord nelja aasta jooksul üle vaadata ning vajadusel korrigeerida. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse korraldamine Karksi valla 

asulates peab toimuma kooskõlas käesoleva ÜVK arendamise kavaga fikseeritud tingimuste ja 

nõuetega.  

 

Aastatel 2011 kuni 2013 on Karksi vallas teostatud vallavalitsuse ja vee-ettevõtja eestvedamisel AS 

Iivakivi ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning EL Ühtekuuluvusfondi toetusel 

märkimisväärsed investeeringud vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks ning arendamiseks. 

Kuid samas peab arvestama asjaoluga, et mitmetes Karksi valla asulates  vajavad jätkuvalt vee- ning 

kanalisatsioonirajatised uuendamist ning laiendamist, mis ületavad endiselt oluliselt valla rahalisi 

võimalusi ning seetõttu on vajalik rekonstruktsiooni- ja ehitustöödeks kasutada täiendavalt Eesti 

riiklike ning Euroopa Liidu fondide abi. Abiprojektide elluviimisel tuleb endiselt silmas pidada olulist 

põhimõtet, et ehitustöödele järgnev vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimine, hooldamine ja 

edasiarendamine oleks jätkusuutlik süsteemi kogu järgneval „eluperioodil”. 

 

Käesoleva arendamise kava seletuskiri ning skeemid on koostatud veemajanduse konsultant Raul 

Valgiste poolt ning finantsanalüüs finantskonsultant Tarvi Miilitsa poolt. Arendamise kava koostajad 

tänavad AS Iivakivi töötajaid aktiivse kaasalöömise eest dokumendi koostamisel ning üle vaatamisel. 

 

Käesolev Karksi valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, üldplaneeringuga, 

detailplaneeringute ning muude õigusaktidega. ÜVK arendamise kava on kooskõlastatud 

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooniga (25.06.2015. a kiri nr PV 7-2/15/14805-2) ning 

Terviseameti Lõuna talitusega (25.06.2015. a otsus nr 9.2-5/4102).  
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2. Lähteandmed 

Karksi valla ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud alljärgnevalt nimetatud ja kirjeldatud 

õigusakte, standardeid, kavasid, planeeringuid, uuringuid, jooniseid ja muid andmeid.  

 

2.1. Õiguslik baas 

2.1.1. Euroopa Liidu direktiivid 

Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ). 2000. aastal jõustunud veepoliitika raamdirektiiviga 

sätestatakse vee (sh põhjavee, pinnavee, rannikuvee, siirdevee) kaitse raamistik. Eesmärgiks on 

saavutada kõigi Euroopa veekogude hea seisund aastaks 2015. 

 

Direktiiv kehtestab ühtse raamistiku vee kaitseks, millega kaitsta ja parandada vee ökosüsteemide 

seisundit ning vältida nende seisundi edasist halvenemist, edendada säästvat veekasutamist, kaitsta 

veekeskkonda heidete, emissioonide ja muude kahjude eest, et saavutada piisaval hulgal hea 

kvaliteediga pinna- ja põhjavee olemasolu säästvaks ja tasakaalustatud vee kasutamiseks. 

 

Raamdirektiivi ellurakendamine keskendub ühtse tegevusprogrammi koostamisele, mida nimetatakse 

veemajanduskavaks. Vee kaitse ja kasutamise kavandamisel ehk veemajanduskava koostamisel 

lähtutakse veekogude valgala kaitse põhimõtetest. Valgala on maa-ala, millelt veekogu saab oma vee. 

Vesikonna veemajanduskava on tegevusplaan, mis sisaldab eesmärke (veekogu hea seisund), tegevusi 

ehk meetmeid ning kontrolli ehk seiret. 

 

Direktiivi eesmärgi täpne kirjeldus on kirjas Veeseaduse § 38 lg 3 „Vee kasutamise ja kaitse 

kavandamise ning korraldamise eesmärk on saavutada seaduses sätestatud keskkonnaeesmärgid, 

sealhulgas tagada säästev areng ja vee võimalikult looduslik seisund ning hoida pinna- ja põhjavee 

kvaliteeti, hulka ja režiimi inimtegevusest võimalikult rikkumatuna“. Nimetatud eesmärk tuleb 

saavutada 2015. a 22. detsembriks. 

 

Veepoliitika raamdirektiiv kehtestab üsna põhjalikud eeskirjad vete majandamiseks. Muuhulgas 

antakse selles suunised ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinna kujundamiseks. 

 

Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ) reguleerib asulatest ning tööstusest pärineva 

reovee kogumist, töötlemist ja keskkonda tagasijuhtimist, et kaitsta veekogusid ja põhjavett reostumise 

eest. 

 

Kuna kõikidest väiksematest asulatest või küladest ei ole majanduslikult põhjendatud juhtida reovett 

reoveepuhastisse, mis asub mitmete kilomeetrite kaugusel, siis määratleb direktiiv reoveekogumisala 

mõiste, mis tähendab piirkonda, kus on piisavalt palju elanikke või majanduslikku tegevust, et ehitada 

kanalisatsioon ja koguda kokku reovesi. Samuti kehtestatakse direktiiviga kokku kogutud, töödeldud 

ning keskkonda tagasi juhtitavale reoveele nõuded ning reostusnäitajatele piirväärtused, mida tuleb 

puhastamisel saavutada. Arv-väärtused ja nõuded puhastusprotsessile on kehtestatud vastavalt 

reoveehulgale, mille suurust arvutatakse inimekvivalentides, s.o ühikutes, mis on võrdelised ühe 

inimese poolt tekitatava keskmise seostuse hulgaga ööpäevas. Nõuded reoveepuhastusele on rangemad 

siis, kui suubla on reostusele tundlikum. 

 

Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et asulareovee direktiivi 

(91/271/EMÜ) üleminekuperiood kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite 

renoveerimiseks/väljaehitamiseks üle 2000 ie asulates oli aastani 2010, kuna vananenud 

kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite väljavahetamine ja renoveerimine oli nii ajaliselt kui ka 

finantsiliselt mahukas. Seega pidi reoveepuhastuse valdkonnas üle 2000 ie asulates ja 

reoveekogumisaladel olema välja ehitatud tsentraalsed kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud 

normidele vastav reoveepuhastus 2010. aasta lõpuks.  

 

Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  
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 Veeseadus (VeeS); 

 Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus (ÜVVKS); 

 Vabariigi Valitsuse määrus nr 99 (29.11.2012. a) „Reovee puhastamise ning heit- ja 

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

piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“). 

 

Joogiveedirektiivi (80/778/EMÜ, 98/83/EÜ) eesmärgiks on kaitsta inimese tervist saastunud joogivee 

kahjulike mõjude eest ning tagada, et joogivesi oleks puhas ja tervislik. Joogivee direktiivi nõudeid 

arvestades on sotsiaalministri määruse alusel kindlaks määratud kvaliteedi ja kontrolli nõuded Eestis 

kasutatavale joogiveele. Eesti joogivee puhul on tegemist sageli nn loodusliku saastumisega, kuna 

joogiveeks kasutatav põhjavesi on oma looduslike omaduste poolest tihti üsna rauarikas, suure 

väävelvesiniku sisaldusega või ülenormatiivse radionukleiidide sisaldusega. Looduslike omaduste 

poolest on Eesti põhjavesi ka kare ning agressiivne.  

 

Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

 Veeseadus (VeeS); 

 Rahvatervise seadus (RTerS); 

 Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS),  

 Sotsiaalministri määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja 

analüüsimeetodid”). 

 

Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et joogivee direktiivi 

(80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) üleminekuperiood veevarustussüsteemide ja veepuhastusjaamade 

renoveerimiseks ning väljaehitamiseks oli aastani 2013, kuna Eestis on põhiliseks joogiveeallikaks 

põhjavesi, mille looduslikud omadused ei võimalda sellest saada ELi nõuetele vastavat joogivett ilma 

töötlemata. Seega on oluliseks investeeringuks veetöötlussüsteemide kõrval olnud ka amortiseerunud 

veetorustike väljavahetamine. Selliste kulutuste tegemine ühinemise-eelsel perioodil oli ebarealistlik, 

kuna vee-ettevõtted oleksid pidanud sellisel juhul tõstma vee hinda tasemele, mida tarbijad poleks 

suutnud maksta. Seega pidi üle 2000 ie asulate joogivesi vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 

50 ie asulates pidi puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks.  

 

Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ). 

 

Nitraadidirektiivi (676/EMÜ) eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide sattumist 

veekeskkonda, piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest põllumajandusest. 

 

Direktiivile vastavad Eesti Vabariigi järgmised õigusaktid:  

 Veeseadus (VeeS); 

 Vabariigi Valitsuse määrus nr 288 “Veekaitsenõuded väetise-ja sõnnikuhoidlatele ning 

siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise 

nõuded”. 

 

Põhjaveedirektiiv (2006/118/EÜ). 

 

Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ) käsitleb üleujutuste riski hindamist ja maandamise regulatsiooni. 

 

Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv (76/464/EMÜ). 

 

2.1.2. Eesti seadused  

Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) järgi on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning 

hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud (PS § 53). Looduskeskkond on ressursiks, mida tuleb 

kasutada läbimõeldult ja säästvalt. Riigikogu 14.02.2007. a otsusega heaks kiidetud Eesti 
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Keskkonnastrateegia on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna ala-valdkondlikele 

arengukavadele, määratledes looduskasutuse ja keskkonnakaitse arengusuunad ning põhiülesanded. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus  (KOKS) määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse 

ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. KOKS 

§ 6 alusel on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -

teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja 

kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede 

ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

Veeseaduse (VeeS) ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes 

ökoloogilise tasakaalu tagamine. Samuti reguleerib veeseadus vee kasutamist ja kaitset, maaomanike 

ja veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud 

veekogude kasutamist.  

VeeS § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes. Vee erikasutusloa 

üheks omamise vajaduseks on põhjavee võtt rohkem kui 5 m
3
/ööpäevas ja heitvee juhtimine suublasse 

olenemata heitvee kogusest.  

VeeS § 24¹ sätestab, et reoveekogumisalade määramise kriteeriumid kehtestab Vabariigi Valitsus, 

arvestades põhja- ja pinnavee kaitstust ning sotsiaalmajanduslikke aspekte. Reoveekogumisalad 

kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. Reoveekogumisalad kannab kohalik omavalitsus kuue kuu 

jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule  koos perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava 

alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.  

VeeS § 28 nimetab veehaarde sanitaarkaitseala, mis on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja 

veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse 

tegevust ning piiratakse liikumist.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS) reguleerib kinnistute veega varustamise ning 

kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise 

korraldamist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-

ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Tulenevalt seadusest on kohaliku omavalitsuse ülesanne 

korraldada oma haldusalas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamist.  

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega 

varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja poolt hallatav või teenindab vähemalt 

50 elanikku. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni 

eraldi või mõlemat üheskoos. Sademete, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise 

ehitisi ja seadmeid loetakse ÜVK süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti 

otsustanud. ÜVK võib olla avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku omandis.  

ÜVVKS § 4 sätestab ka vajaduse koostada ÜVK arendamise kava, mille alusel toimub kogu kohaliku 

omavalitsuse territooriumil ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine. Arendamise kava koostamist 

peab korraldama kohalik omavalitsus. 

Vastavalt seadusele peab ÜVK arendamise kava peab sisaldama vähemalt: 

 ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;  

 dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade 

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

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust.  
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Keskkonnajärelevalve seaduse (KeJS) § 3 kohaselt teostavad keskkonnajärelevalvet 

Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsusorgan või -asutus. 

Keskkonnatasude seadus (KeTS) sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 

saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest (sh veevõtt ja 

saasteainete heitmine veekogusse) riigieelarvesse laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. 

Keskkonnatasu jaguneb loodusvara kasutusõiguse tasuks ja saastetasuks. 

Keskkonnatasude rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, 

saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju. 

Keskkonnatasu maksab isik, kes on saanud keskkonnaloaga või seadusega sätestatud muul alusel 

õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara, heita keskkonda saasteaineid või kõrvaldada 

jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust omamata. Kui isik kasutab loodusvara, heidab keskkonda 

saasteaineid või kõrvaldab jäätmeid keskkonnaloas lubatust suuremas koguses, loa omamise nõuet 

eirates või keelatud kohas, maksab ta keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. 

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett erikasutuse 

korras, välja arvatud vee võtmisel põhjaveest vähem kui 5 kuupmeetrit ööpäevas. Saastetasu 

rakendatakse, kui veekogusse, põhjavette või pinnasesse heidetakse orgaanilisi aineid, 

fosforiühendeid, lämmastikuühendeid, heljumit,  sulfaate, ühealuselisi fenoole, naftat, naftasaadusi, 

mineraalõli ning tahke kütuse ja muu orgaanilise aine termilise töötlemise vedelsaadusi, heitvett, mille 

vesinikeksponent (pH) on suurem kui 9,0 või väiksem kui 6,0 ning muid veekeskkonnale ohtlikke 

aineid veeseaduse tähenduses. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus  (KeHJS) sätestab eeldatava 

keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja 

keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ja ökomärgise andmise õiguslikud alused eesmärgiga 

vältida keskkonna kahjustumist ja kehtestab vastutuse seaduse nõuete rikkumise korral. 

2.1.3. Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused 

Vabariigi Valitsuse: 

 määrus nr 57 (19.03.2009. a) “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid” kehtestab 

optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks, arvestades 

põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus 

kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50, 

kusjuures määratava reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Määruse teises 

paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi, 

mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui kaitstud või suhteliselt kaitstud 

põhjaveega piirkondades tekib 1 hektari kohta orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 

inimekvivalenti (ie). Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala 

moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Nõrgalt 

kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 

hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb 

reoveekogumisalade määramisel arvestada sotsiaal-majandusliku kriteeriumina leibkonna 

võimalusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe 

leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi olla suuremad kui 4% ühe leibkonnaliikme aasta 

keskmisest netosissetulekut tema elukohajärgses maakonnas; 

 määrus nr 99 (29.11.2012. a) kehtestab “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 

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

ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” alusel kehtestatakse reovee puhastamise ja 

heit- ning sademevee suublasse juhtimise nõuded ja nõuete täitmise kontrolli meetmed. 

Nõuete täitmisel tuleb tagada, et vee ja veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide seisund ei 

halveneks; 
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 määrus nr 171 (16.05.2001. a) “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” kehtestab reovee 

kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, 

reoveepuhasti, pumpla või reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega 

seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded. 

 

Keskkonnaministri: 

 määrus nr 8 (30.01.1997. a) “Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning 

puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra 

kehtestamine”; 

 määrus nr 9 (27.01.2003. a) „Põhjaveevaru hindamise kord“; 

 määrus nr 18 (26.03.2002. a) „ Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, 

muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa 

vormid“; 

 määrus nr 37 (29.07.2010. a) „Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni 

ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu 

projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning 

puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, 

puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise 

ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“; 

 määrus nr 57 (19.03.2009. a) “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid”. Määrus 

kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50. 

Nimetatud dokumendi põhjal on määratud pinnasesse immutamise reostuskoormuse 

piirväärtused. Hoonestatud piirkonna puhul tuleb lähtuda olemasolevast reostuskoormusest; 

 määrus nr 60 (17.10.2002. a) “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. Põhjaveekomisjoni üheks 

ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra hindamine ning 

uuringuvajaduse ja -suundade määramine; 

 määrus nr 61 (16.12.1996. a) “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise 

korra kehtestamine” reguleeritakse veehaarete sanitaarkaitsealade moodustamist ja 

veevõtukoha hooldusnõudeid; 

 määrus nr 75 (16.10.2003. a) “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 

ainete kohta” on kehtestatud piirväärtused ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevate 

ohtlike ainete kohta; 

 määrus nr 76 (16.12.2005. a) “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”. Määrus 

kehtestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele kaitsevööndi ulatuse tulenevalt ehitise 

otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja läbimõõdust; 

 käskkiri nr 1836 (28.12.2005. a) “Puurkaevude rajamise, konserveerimise ja likvideerimise 

juhend”. Juhend käsitleb puurkaevu tellija jaoks vajalikku infot nii puurkaevu rajamise kui ka 

konserveerimise või likvideerimise kohta. Eelnimetatud töid võib teha vaid sellekohase 

hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omanik. 

 

Sotsiaalministri: 

 määrus nr 1 (02.01.2003. a) “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- 

ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded”; 

 määrus nr 82 (31.07.2001. a) “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid” kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide 

analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude 

eest. Joogivee käitleja VeeS § 13² lg 1 tähenduses on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee 

tootmine, varumine, töötlemine ning muud toimingud, mille tulemusel joogivesi on 

kättesaadav tarbijatele või teistele käitlejatele, kes oma tegevuses peavad kasutama joogivett 

tasu eest või tasuta. Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning 

esitama teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase 

nõudmisel. Joogivee käitleja peab koostama ja käitlemise Terviseameti piirkondliku talitusega  

kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. Veeseaduse nõuded ei 

laiene isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10 m
3
 ööpäevas või mida kasutab vähem 



Karksi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 11 

kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa ettevõtja 

majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest.  Samuti joogiveele, mis on ette nähtud 

üksnes tehniliseks vajaduseks, nagu autopesuvesi, seadmete jahutusvesi, tuletõrjevesi, ja 

muuks otstarbeks, mille puhul joogivee kvaliteet asjassepuutuvate tarbijate tervist mingil viisil 

otseselt ega kaudselt ei mõjuta. Määruse § 13 lõige 7 kohaselt oli lubatud kuni 01. jaanuarini 

2014 toota, varustada, töödelda ja üle anda nõuetele mittevastavat joogivett asulates ja 

joogiveesüsteemides, mida kasutas vähem kui 2000 inimest.  
 

2.1.4. Karksi valla õigusaktid ja lepingud 

Alljärgnevalt on esile toodud Karksi vallas juba kehtestatud või siis kehtestamist vajavad õigusaktid 

ning samuti Karksi valla ja vee-ettevõtja vahelised juba sõlmitud või siis sõlmimist vajavad lepingud. 

Ülevaade sisaldab ka muid dokumente ja lepinguid, mis on vajalikud veemajanduse ja vee-ettevõtluse 

reguleerimiseks. 

 

Olemas: 

 Karksi valla põhimäärus (18.10.2006 nr 24); 

 Karksi valla ehitusmäärus (15.06.2011 nr 46); 

 Karksi valla heakorra eeskiri (20.04.2011 nr 42); 

 Karksi valla kaevetööde eeskiri (18.12.2014 nr 26); 

 Karksi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (17.04.2013 nr 73); 

 Karksi valla eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine (15.10.2014 nr 21); 

 Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (17.04.2013 määrus nr 71); 

 Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (17.04.2013 määrus nr 72); 

 Veeseaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Karksi 

Vallavalitsusele (20.12.2011 määrus nr 55). 

 

Puuduvad: 

 Iivakivi AS ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika 

kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega. 

 Haldusleping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib ühisveevärgil asuvatest 

tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadest vee võtmist 

ning tuletõrje veevõtukohtade hooldamist. 

 Leping vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel, mis reguleerib avalikelt teedelt, tänavatelt ja 

väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist 

ühiskanalisatsiooni abil ja selle puhastamist. 
 

2.1.5. Standardid 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab arvestama 

alljärgnevate standarditega: 

 

 EVS 847-1:2003 Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded; 

 EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus; 

 EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk; 

 EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 

 EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon. 
 

 

2.2. Planeeringud, uuringud ja arengukavad 

2.2.1. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava ja meetmeprogramm 

Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt jõgi või jõed, koos lisajõgede ning 

järvedega, saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise jõesuudme merre. Vesikonnad ja alamvesikonnad 

on veemajandamise üksused, mis ei järgi maakondade ning valdade administratiivseid piire. Karksi 

vald asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas. 
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Joonis 2-1: Eesti vesikondade kaart 

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

 

Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis 3 vesikonda ja 8 alamvesikonda. Eestis määratud 

vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond. 

Eestis määratud alamvesikonnad on järgmised:  

- Harju alamvesikond 

- Läänesaarte alamvesikond 

- Matsalu alamvesikond 

- Pandivere alamvesikond 

- Peipsi alamvesikond 

- Pärnu alamvesikond 

- Viru alamvesikond 

- Võrtsjärve alamvesikond 

 

Veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks vesikonnas. 

Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika 

raamdirektiivist (2000/60/EÜ). Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb EL liikmesriikide 

veemajanduse juhtimiseks koostada veemajanduskavad oluliste veeprobleemide lahendamiseks ning 

hea vee seisundi saavutamiseks. Eelnimetatud eesmärgi elluviimiseks on koostatud Lääne-Eesti 

vesikonna veemajanduskava, mis valmis 2010. aasta algul ning kinnitati Vabariigi Valitsuse 1.04.2010 

korraldusega nr 254. Käeoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal on algatatud uue 

veemajanduskava ning selle meetmeprogrammi koostamine aastateks 2015 – 2021.  

Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke, tuleb arvestada kohaliku 

omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja detailplaneeringute 

koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. Seega puudutab veemajanduskava kõiki, kes sellel 

territooriumil elavad ja töötavad. Veemajanduskava on dokument, mis arvestades kohalikke olusid, 

paneb paika vee kaitsmise ja kasutamise üldnõuded alamvesikonna piires. 

Veeseaduse kohaselt koostatakse pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse 

keskkonnaeesmärkide saavutamiseks meetmeprogramm, kus esitatakse vee kasutamise ja kaitse 

http://www.keskkonnaamet.ee/
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meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse üld- ja detailplaneeringute ning ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel, uuesti läbi vaatamisel ja muutmisel. Meetmeprogramm 

koostatakse iga vesikonna kohta või piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa kohta. Meetmeprogramm 

vaadatakse uuesti läbi ja ajakohastatakse 2015. aasta 22. detsembriks ning seejärel vähemalt iga kuue 

aasta järel. Läbivaadatud ja ajakohastatud meetmeprogrammi meetmeid hakatakse rakendama kolme 

aasta jooksul pärast meetmeprogrammi kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt. Käesoleva ÜVK 

arendamise kava koostamise ajal oli uus Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (versioon 

22.12.2014) ja meetmeprogrammi seletuskirja ning lisade eelnõud esitatud tutvumiseks 

Keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressiga www.envir.ee . 
 

2.2.2. Viljandi maakonnaplaneering 

Viljandi maakonnaplaneering kehtestati maavanema korraldusega 18.03.1999 nr 1104.  Tänaseks on 

selle põhjavee, veeheite ning põhjavee kasutuse lähtekohtade ning arengusuundade osa aegunud, sest 

vahepealse ajaga on piirkonnas teostatud mitmeid olulisi veemajanduse alaseid investeeringuid. 

Vabariigi Valitsus algatas kõigis maakondades oma 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute 

maakonnaplaneeringute koostamise. Sellest tulenevalt algatas Viljandi maavanem 04.02.2014 

korraldusega nr 63 Viljandi maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). 

KSH ülesandeks on hinnata maakonnaplaneeringu elluviimise mõju majanduslikule, sotsiaalsele, 

kultuurilisele ja looduskeskkonnale. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui 

ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Viljandi maakonnaplaneeringut koostab ja keskkonnamõju 

strateegilist hindamist korraldab Viljandi Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on 

Viljandi maavanemal. 
 

2.2.3. Viljandi maakonna arengustrateegia 

Viljandi maakonna arengustrateegia laiemaks eesmärgiks on maakonna tulevikuvisiooni tervikuks 

sidumine. Arengustrateegia peab tagama, et inimesed tahaksid Viljandimaal elada ja töötada ning 

tunneksid end turvaliselt. Arengustrateegia koostamisel osalesid Viljandimaa kohalikud 

omavalitsused, maakonnas tegutsevad riigiasutused ja ettevõtjad, kaasatud olid kodanikuühiskonna 

esindajad. Dokumendis on strateegilise arengusuunana esile toodud elukeskkonna ja sotsiaalse taristu 

arendamine. Visioonina on esitatud Viljandimaa tehniline ja sotsiaalne taristu, mis peab tagama 

inimestele ajastule vastava ettevõtlus- ja looduskeskkonna. Ühe eesmärgina on nimetatud seda, et 

loodus- ja tehiskeskkonna areng toimuks tasakaalustatult, säilitades puhast elukeskkonda. Samuti on 

eesmärkide juures märgitud tehnilise ja sotsiaalse taristu seisundi ja arengu saavutamist, mis toetaks 

piisavalt ettevõtlust ja majandusarengut. 

2.2.4. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutest on Viljandimaal juba kehtestatud või käesoleva ÜVK 

arendamise kava koostamise ajal kehtestamisel: 

 „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2005); 

 „Sotsiaalse infrastruktuuri planeering” (2010); 

 „Viljandi maakonna kergliikluse planeering” (2011); 

 „Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV õhuliini teemaplaneering“ (kehtestamisel); 

 „Soomaa piirkonna teemaplaneering“ (koostamisel). 
 

2.2.5. Karksi valla üldplaneering 

Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste 

ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel ning detailplaneeringute 

koostamiseks, samuti detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste 

seadmiseks. Üldplaneeringus on ruumilise arengu põhimõtete kujundamisel ning maa- ja veealade 

üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramisel olulisel kohal majanduslikud, keskkonnakaitselised 

ja sotsiaalsed kaalutlused (sotsiaalse infrastruktuuri asutuste teenuste kättesaadavus – lasteaed, kool, 

http://www.envir.ee/
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arstiabi, kaubanduslik ja kultuuriline teenindamine, sportimisvõimalused, ühistranspordi 

kättesaadavus, perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni lahendused jms). 

 

Karksi valla üldplaneering koostati AS Entec ja Karksi valla vahelises koostöös ja kehtestati Karksi 

Vallavolikogu 21.06.2006 määrusega nr 17. 2014. aastal vaatas volikogu üldplaneeringu üle ning 

otsustas jätkata varasemalt kehtestatud planeeringu elluviimist. Ülevaatamisel toodi muuhulgas esile, 

et tehnilise infrastruktuuri arendamine on toimunud kooskõlas üldplaneeringuga. Looduskeskkonna 

seisund on paranenud seoses ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrkude ja rajatiste (reoveepuhastite) 

renoveerimisega 2013. aastal.  
 

2.2.6. Karksi valla arengukava 

Karksi Vallavolikogu 20.11.2014 määrusega nr 25 kehtestati Karksi valla arengukava aastateks 2015-

2020. Arengukava tegevuskava ühisveevärgi ja kanalisatsiooni osas (lk 61-63) on esitatud tegevusena 

Karksi-Nuias, Kase piirkonnas, Karksi ja Polli küla tiheasustuspiirkonnas klientidele võimaluse 

loomine liitumiseks ühisvee- ja kanalisatsiooniteenusega. Alategevused on alljärgnevad: 

 ettepaneku tegemine keskkonnaministeeriumile reoveekogumisalade muutmiseks; 

 Karksi-Nuias Lepiku ja Kivistiku tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine; 

 Karksis Allika ja Kivi tänavate kanalisatsiooni ning Kaare tänava vee- ja 

kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine; 

 Polli külas Tare elamupiirkonna kanalisatsioonivete juhtimine Polli reoveepuhastisse; 

 Karksi-Nuias Kase piirkonnas Tehase tänava tuletõrje veevõtukoha korrastamine; 

 Karksi-Nuias Loigu tänava vee- ja kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimine. 

 

Lisaks on arengukavas tegevusena esile toodud Karksi valla osalusega vee-ettevõtja poolt 

veevarustuse ja kanalisatsiooni ning kommunaalmajandusega seotud teenuste osutamine väljaspool 

Karksi valla piire.  
 

2.2.7. Detailplaneeringud  

Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi väiksema osa 

kohta. Detailplaneeringu kehtestab valla volikogu ja see on aluseks lähiaastate ehitustegevusele. 

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kehtestatud ja algatatud detailplaneeringutest asulate lõikes. 

Planeeringute nimetuste järel asuvates sulgudes on vastavalt kehtestamise või algatamise aasta. 
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Tabel 2-1: Karksi vallas algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud (DP) 

 Asula Kehtestatud ja algatatud DP nimetused 

1 Karksi-Nuia linn 

Kehtestatud: 

1. Eesti Vabadussõja mälestuse jäädvustamise ausamba asukoha, parkla, haljastuse ja 
liikluskorralduse põhimõtete määramine (2006); 

2. Karksi-Nuia keskuse kvartalite 1 -8 ruumikasutus (2007); 

3. Kassepa 1 ehitus ja ehitustingimuste määramine (2007); 
4. Hanskoka kinnistu jagamine elamumaa kruntideks, ehitusala ja ehitustingimuste määramine 

(2007); 

5. Kalda tn 4a krundi jagamine kaheks krundiks (Kalda 4a ja 4b) (2007); 
6. Tartu mnt 28 korterelamu ehitusõiguse määramine (2007); 

7. Viljandi mnt 5a, 7, 7a ja Ettevõtluse 4 hoonestusala ja ehitustingimuste määramine (2008); 

8. Tartu mnt 12 ehitustingimuste määramine kauplusehoonele (2008); 
9. Karksi-Nuias Kalda tn 8 kinnistu jagamine, elamukrundi Kalda 10 moodustamine ja ehitusõiguse 

määramine (2009); 
10. Karksi-Nuias, Rahumäe tn 3, eesmärgiga hoonestusala suurendamine ärihoone rajamiseks (2013); 

11. Karksi-Nuias, Viljandi mnt 3a ja Ettevõtluse tn 4 eesmärgiga kinnistute jagamine ja 

tehnosüsteemide asukoha määramine hilisema kinnistute liitmisega (2013) 
Algatatud: 

1. Pärnu mnt 8a ja 8b, kinnistu piiride korrigeerimine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine 

(2006); 
2. Rahumäe tn 9, kinnistu jagamine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine (2008); 

3. Kv nr 29 ja 30, sotsiaalmaa sihtotstarbe määramine puhkuse ja vaba aja veetmiseks ning 

tervisespordi- ja puhkerajatiste ehitamiseks, sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut (2008); 
4. Veetorni ja Koidu tänava vahelise maa-ala, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine 

munitsipaal- ja sotsiaalelamufondi rajamiseks (2008); 

5. Rahumäe tn 13, kinnistu jagamine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine (2008); 
6. Koidu tn 8 kinnistul, eesmärgiga ehitusõiguse ja ehitusala määramine koos tehnosüsteemide ning 

rajatistega (2014); 

7. Piiri kinnistu, eesmärk on katastriüksuse jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusala 
määramine ning katastriüksuse hilisem liitmine Tööstuse tn 1a kinnistuga (2014); 

8. Pärnu mnt 10, eesmärgiks on ehitusala määramine garaaži püstitamiseks koos tehnosüsteemide 

ning -rajatiste asukoha määramisega (2014) 

2 Ainja küla 

Kehtestatud: 

12. Piibu kinnistu Ainja külas kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, hoonestustingimuste 
määramine, liikluskorralduse ning haljastuse ja heakorrapõhimõtete määramine (2008); 

Algatatud: 

9. Järveveere kinnistu, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine (2007) 

3 Karksi küla 

Kehtestatud: 

13. Puidukoja, Olmi ja Saekaatri tootmismaa kinnistute liitmine ja täiendava ehitusõiguse määramine 
(2007); 

14. Pärna kinnistul ehitusala määramine remonditöökojale (2013) 

Algatatud: 
10. Kivi 11 töökoja kinnistu, täiendava hoonestusala ja ehitustingimuste määramine (2005); 

11. Karksi külas Rehe kinnistul, eesmärgiga ehitusala määramine ulukiliha töötlemise tsehhi 

ehitamiseks (2012); 
12. Parkla (Pargi 4) kinnistul maa sihtotstarbe muutmine, ehitusala ja tehnosüsteemide asukoha 

määramine (2012) 

4 Kõvaküla 

Kehtestatud: 

15. Heki kinnistu ehitusõiguse määramine (2007); 

16. Metalli kinnistu ehitustingimuste määramine (2008) 

5 Mäeküla 
Kehtestatud: 

17.  Sambla kinnistu ehitustingimuste määramine (2007) 

6 Polli küla  

Kehtestatud: 

18. Reediko Juhani kinnistu osa-ala hoonestustingimused (2006); 
19. OÜ Cerbos Remonditöökoda Polli külas, täiendav hoonestusala (2007); 

Algatatud: 

13. Kiivita kinnistu, lennuväljaku rajamiseks ja turismitalu väljaehitamiseks tingimuste määramine 
(2005) 

7 Sudiste küla 

Algatatud: 

14. Vana-Virite ja Vana-Virite I kinnistutel, eesmärgiga vabaaja motokeskuse rajamine koos rada 

teenindavate ehitistega (2013) 

8 Suuga küla 

Algatatud: 

15. Kallobi kinnistu, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitustingimuste määramine 

(2006) 

9 Tuhalaane küla 

Algatatud: 
16. Metsanurga, Paluküla, Saba ja Veske kinnistud, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse, 

tehnosüsteemide ning rajatiste asukoha määramine (2007); 

17. Metsanurga, Paluküla, Sambla Veske kinnistutel, eesmärgiga ehitusala määramine, kinnistute 
jagamine ja tehnosüsteemide ning rajatiste asukoha määramine (2012) 
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10 Univere küla 
Algatatud: 

18. Arukse kinnistu, kinnistu jagamine, hoonestusala määramine (2007) 

  Kokku on Karksi valla 10 asulas seisuga 01.05.2015 kehtestatud 19 ja algatatud 18 detailplaneeringut 

Allikas: Karksi vald 

 

2.2.8. Põhjaveevarude uuringud 

Karksi vallas põhjaveevarude uuringute ja põhjavee varude kinnitamise vajadus vastavalt veeseaduse 

(VeeS) § 12 lg-le 3 puudub, sest valla asulate ühisveevärgi süsteemides tarbitav vee kogus ei ületa 500 

m³/d. 

 

2.2.9. Vee erikasutusload 

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

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

 võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas; 

 võetakse mineraalvett; 

 juhitakse heitvett ja teisi saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; 

 toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine; 

 toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, likvideerimine, 

süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine; 

 uputatakse tahkeid aineid veekogusse; 

 toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine; 

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

 toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja laeva regulaarne 

ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimine või lossimine; 

 veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 

 kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest juhitakse 

vett suublasse; 

 juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil. 

 

Isikliku majapidamise heitvee või vähem kui viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas 

ei ole vaja erikasutusluba, kui see tegevus vastab heitvee pinnasesse juhtimise korra nõuetele.  

 

Karksi valla territooriumil on seisuga 01.05.2015. a Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni poolt 

väljastatud 5 kehtivat vee erikasutusluba, millega on antud õigus kasutada üle 5 m³ põhjavett ööpäevas 

kokku 10 puurkaevust ning antud õigus puhastada reovett ja juhtida heitvett suublasse 7 

reoveepuhastist või muust rajatisest.  

 

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni poolt AS-le Iivakivi väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/321059 järgi on ettevõttel lubatud põhjavett ammutada ja heitvett suublasse juhtida 

alljärgnevalt: 
 

Tabel 2-2: AS Iivakivi vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 

katastri nr 

Põhja-

veekiht 

Lubatud 

veevõtt 

m³/aastas 

Periood, asukoht või nimetus 

Karksi-Nuia 39 5121 S 80 000 
2012-2016: Veetorni tn 3 puurkaev Karksi-

Nuias 

Karksi-Nuia 2050 6236 D2-1 5 000 
2012-2016: Kase tn 3 puurkaev Karksi-

Nuias 

Polli 5628 6143 D2-1 12 000 2012-2016: Polli puurkaev  

Karksi 1459 6126 D2 12 000 2012-2016: Karksi vana puurkaev  

Karksi 6402 8024 S 7 000 2012-2016: Karksi uus puurkaev 

Karksi 5310 6140 D2 2 000 2012-2016: Tamme tee (Indumäe) puurkaev 

Kokku põhjavesi, m³/aastas 
S, D2-1 ja 

D2 
118 000  

Asula 
Välja-laskme 

nimetus 

Suubla 

nimetus 

Lubatud 

vooluhulk 

m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim lubatud 

kogus 

Univere Karksi-Nuia Kalmekraav 91 000 2015-2016: BHT7 25 mg/l, KHT 125 mg/l, heljum 35 mg/l 
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linna 

aktiivmuda-

puhasti ja 5 

biotiiki 

ja Püld 4,5 mg/l, Nüld 60,  pH 6-9; 

Karksi 

Karksi 

aktiivmuda-
puhasti 

Kuusikniidu 

kraav 
21 840 

2015-2016: BHT7 25 mg/l, KHT 125 mg/l, heljum 35 mg/l 

ja Püld ei limiteerita, pH 6-9 
Nüld 60 mg/l 

Polli 

Polli 

aktiivmuda-
puhasti 

Kutsiku oja 14 160 

2015-2016: BHT7 40 mg/l, KHT 150 mg/l, heljum 35 mg/l, 
pH 6-9. 

Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Polli 

Polli 

biotiikide 

avariilask 

Kutsiku oja 14 160 

2014-2016: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l ja KHT 150 

mg/l. 

Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 141 1160  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni poolt 04.03.2013. a AS-le Karme väljastatud vee-

erikasutusloa nr L.VV/322881 järgi on ettevõttel lubatud ammutada põhjavett alljärgnevalt: 
 
Tabel 2-3: AS Karme vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 

katastri nr 

Põhja-

veekiht 

Lubatud 

veevõtt 

m³/aastas 

Asukoht või nimetus 

Karksi 650 6127 D2 40 00 2014-2018: Karksi Õlletehase puurkaev 

Kokku põhjavesi, m³/aastas D2 40 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni poolt 23.07.2012. a OÜ-le Sallasto väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV/321935 järgi on ettevõttel lubatud põhjavett ammutada ja heitvett suublasse 

juhtida alljärgnevalt: 
 

Tabel 2-4: OÜ Sallasto vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 

katastri nr 

Põhja-

veekiht 

Lubatud 

veevõtt 

m³/aastas 

Periood, asukoht või nimetus 

Allaste A-996-M 7080 D2 18 240 2012-2017: Allaste lauda puurkaev 

Kokku põhjavesi, m³/aastas D2 18 240  

Asula 
Välja-laskme 

nimetus 

Suubla 

nimetus 

Lubatud 

vooluhulk 

m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim lubatud 

kogus 

Allaste 
Allaste farmi 

biotiigid 
Halliste jõgi 14 600 

2015-2016: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l ja Püld  ja Nüld ei 

limiteerita,  pH 6-9; 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 14 600  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni poolt 15.06.2012. a Leeli talule väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV/321713 järgi on erikasutajal lubatud põhjavett ammutada ja heitvett suublasse 

juhtida alljärgnevalt: 
 

Tabel 2-5: Leeli talu vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 

katastri nr 

Põhja-

veekiht 

Lubatud 

veevõtt 

m³/aastas 

Periood, asukoht või nimetus 

Leeli 6652 9563 D2 9 600 2012-2017: Leeli talu puurkaev 

Kokku põhjavesi, m³/aastas D2 9 600  

Asula 
Välja-laskme 

nimetus 

Suubla 

nimetus 

Lubatud 

vooluhulk 

m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim lubatud 

kogus 

Leeli 
Leeli talu 

biotiik 
Leeli paisjärv 2 200 

2015-2016: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l ja Püld  ja Nüld ei 

limiteerita,  pH 6-9; 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 2 200  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni poolt 27.06.2012. a OÜ-le Vorites väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV/321912 järgi on ettevõttel lubatud põhjavett ammutada ja heitvett suublasse 

juhtida alljärgnevalt: 

 

 
 

http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
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Tabel 2-6: OÜ Vorites vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 

katastri nr 

Põhja-

veekiht 

Lubatud 

veevõtt 

m³/aastas 

Periood, asukoht või nimetus 

Ainja 6944 21698 D2 4 000 2012-2017: Riidamäe kinnistu puurkaev 

Kokku põhjavesi, m³/aastas D2 4 000  

Asula 
Välja-laskme 

nimetus 

Suubla 

nimetus 

Lubatud 

vooluhulk 

m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim lubatud 

kogus 

Ainja 
Riidamäe 

vähikasva-

tuse tiigid 

Kõpu jõgi 4 000 2015-2016: BHT7, heljum, Püld  ja Nüld ei limiteerita 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 4 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

 

2.3. Teostatud arendusprojektid 

Karksi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamise ja rekonstrueerimise projekt (SFOS nr 

2.1.0101.10-0094) viidi läbi ajavahemikul 2010 kuni 2013. Projekti tellijaks oli AS Iivakivi ning seda 

kaasfinantseeriti EL Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Projekti kogumaksumus oli 2,053 miljonit eurot, 

millest omafinantseeringu osa oli 0,368 miljonit eurot. Projekt algas teostatavusuuringu, 

tasuvusanalüüsi ja keskkonnamõju analüüsi koostamisega. Projekti käigus rekonstrueeriti kolm 

reoveepuhastit ja 6 reoveepumplat. Karksi-Nuia linnas ja Karksi ning Polli külades ehitati 2,892 km 

uut ning rekonstrueeriti 1,256 km olemasolevat isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Lisaks ehitati 

eelnimetatud asulates 3,722 km uut ning rekonstrueeriti 3,412 km olemasolevat joogiveetorustikku.  
 

2.3.1. Tehnovõrkude joonised 

Arengukava koostamisel on arvestatud  allpool esitatud Karksi valla  asulate olemasolevate ja 

perspektiivsete ÜVK tehnovõrkude jooniste ja skeemidega. Enne 2005. aastat ehitatud  ÜVK rajatiste 

osas on teostusjoonised puudulikud ning arengukava skeemidele on nende piirkondade andmed kantud 

paikvaatlusel kogutud andmete alusel. Torustike rekonstrueerimisel teostatakse projekteerimistööde 

raames geoloogilised ja geodeetilised uuringud, mille käigus määratakse kindlaks olemasolevate 

torustike täpsed asukohad. 
 
Tabel 2-7: ÜVK joonised 

Nimetus Koostaja Asula Koostamise aasta 

Valga-Uulu projekti Karksi-Nuia linna kanalisatsiooni ja 

veetorustiku teostusjoonis (töö nr E31/05) 
Reaalprojekt OÜ Karksi-Nuia 2005 

Karksi-Nuia linna vee- ja kanalisatsiooni 

teostusmõõdistus, Aia tänava kanalisatsiooni-torustik (töö 

nr TM-16-2013) 

Geocentrum OÜ Karksi-Nuia 2013 

Karksi-Nuia linna vee- ja kanalisatsiooni 

teostusmõõdistus, Arumäe tänava vee- ja 
kanalisatsioonitorustik (töö nr TM-16-2013) 

Geocentrum OÜ Karksi-Nuia 2013 

Karksi-Nuia linna vee- ja kanalisatsiooni 
teostusmõõdistus, Koidu ja Niine tänavate vee- ja 

kanalisatsioonitorustik (töö nr TM-16-2013) 

Geocentrum OÜ Karksi-Nuia 2013 

Karksi-Nuia linna vee- ja kanalisatsiooni 

teostusmõõdistus, Nurme, Põllu, Piiri ja Kivi tänavate 

veetorustik (töö nr TM-16-2013) 

Geocentrum OÜ Karksi-Nuia 2013 

Karksi-Nuia linna vee- ja kanalisatsiooni 

teostusmõõdistus, Rahumäe tänava vee- ja 
kanalisatsioonitorustik (töö nr TM-16-2013) 

Geocentrum OÜ Karksi-Nuia 2013 

Karksi-Nuia linna vee- ja kanalisatsiooni 

teostusmõõdistus, Gümnaasiumi, Kase I ja Kase II 
reoveepumplad (töö nr TM-16-2013) 

Geocentrum OÜ Karksi-Nuia 2013 

Karksi-Nuia linna vee- ja kanalisatsiooni 
teostusmõõdistus, Kalda tänava vee- ja 

kanalisatsioonitorustik (töö nr TM-16-2013) 

Geocentrum OÜ Karksi-Nuia 2013 

Karksi-Nuia linna vee- ja kanalisatsiooni 

teostusmõõdistus, Põhja tänava veetorustik (töö nr TM-
Geocentrum OÜ Karksi-Nuia 2013 

http://klis.envir.ee/klis
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16-2013) 

Karksi-Nuia linna vee- ja kanalisatsiooni 

teostusmõõdistus, Veetorni tänava veetorustik (töö nr 

TM-16-2013) 

Geocentrum OÜ Karksi-Nuia 2013 

Uus ja Kaare tänavate ning Lilli tee kanalisatsioonitrassi 

ja veetrassi teostusjoonis (töö nr TE-57-08) 
Raxoest OÜ Karksi-Nuia 2008 

Karksi küla vee- ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus (töö 

nr TM-12-2013) 
Geocentrum OÜ Karksi 2013 

Reoveepuhasti ja Polli mõisa vahelise  

kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus, (töö nr TM-2-

2013) 

Geocentrum OÜ Polli 2013 

Pumbajaama ja Uue tn kortermajade vahelise  

veetorustiku teostusmõõdistus, (töö nr TM-3-2013) 
Geocentrum OÜ Polli 2013 

EMU Polli Kompetentsikeskuse välistorustike 

teostusjoonis (töö nr 1337) 
K&M Projektbüroo OÜ Polli 2013 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 
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3.  Keskkond 

3.1. Üldandmed 

Karksi vald asub Lõuna-Eestis Viljandi maakonna lõunaosas, piirnedes läänest Abja vallaga, lõunast 

Läti Vabariigiga, idast Tarvastu ja Valga maakonna Helme vallaga ning põhjast Paistu ja Halliste 

vallaga. Valla pindala on 322,3 km², mis on 9,4% Viljandi maakonna pindalast.  
 

Joonis 3-1: Karksi valla kaart 

 
Allikas: Maa-amet X-GIS, mõõtkava ca 1:165 000 

 

Karksi vald asub põhiliselt kunagise Karksi kihelkonna maadel. Kuni 1939. a kuulus see ala Pärnu 

maakonda ja hõlmas kolme valda: Karksi, Polli ja Pöögle. 1939. a ühendati need kõik Karksi vallaks 

ja allutati Viljandi maakonnale. 1950-ndatest kuni 1962. aastani kuulus ala Abja, hiljem Viljandi 

rajooni koosseisu. 1973. a külanõukogude liitmise tagajärjel omandas Polli külanõukogu tänase Karksi 

valla mõõtmed. 1997. a nimetati Polli vald Vabariigi Valitsuse määrusega ümber Karksi vallaks. 1999. 

a ühinesid Karksi-Nuia linn ja Karksi vald ühtseks Karksi vallaks. Samuti liideti Karksi vallaga Muri 

küla, mis seni oli kuulunud Halliste valla koosseisu. 

 

Vallakeskuse Karksi-Nuia linna ajalugu algab Nuia küla tekkimisega XIX sajandi teisel poolel. Enne 

XX sajandi algust oli Nuias 20 elumaja umbes 80 elanikuga. Esimese Eesti Vabariigi ajal elas Nuias 

600 inimese ringis. 1945. a määrati asula täpsed piirid ning Nuia sai aleviõigused. Nuia masina-

traktorijaama asutamisega 1952. a algas asula hoogne areng. Karksi-Nuia elu oli 1961-1991 tihedalt 

seotud Nuia EPT (asula suurima ettevõtte) arenguga. 1993. a anti Karksi-Nuiale linna staatus. 
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3.2. Maastik 

Karksi vald asub Sakala kõrgustiku lõunaosas. Maapinna absoluutne kõrgus on lääneosas 80-90 m üle 

merepinna, idaosas üle 100 m. Kõrgeim on Karksi-Nuia, Karksi, Sudiste ja Äriküla ümbrus. Valla 

idaosas asub ka Sakala kõrgustiku kõrgeim punkt - Härjassaare mägi (147 m). Maastikku ilmestavad 

sügavad jõeorud, millest ilmekaimad on 20-30 m sügavune Halliste jõe org, ligikaudu 20 m sügavune 

Kõpu jõe org (Hirmukülast allavoolu) ja 15-20 m sügavune Pöögle oja org.  

 

Metsa on Karksi vallas 172 km² suurusel alal, ehk metsasuse protsent on 53. Haritavat maad on 89 km² 

ehk 28% territooriumist. Mullad on siin hea viljakusega, haritava maa boniteet tavaliselt üle 46 

hindepunkti. Suuremad sood jäävad valla lõunaossa: Ikepera raba ning Liivoja (Altsi), Rannu ja 

Teringi soo [Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)] – kaitsealused märgalad). 
 

 

3.3. Kaitstavad loodusobjektid ja kaitsealad 

Karksi vallas asuvad järgmised kaitsealad:  

 Rutu maastikukaitseala (Sakala kõrgustiku kõrguselt teine punkt - Rutu mägi 146 m) - 328 ha; 

 Karksi maastikukaitseala (Karksi- Halliste ürgorg) - 183,3 ha; 

 Ainja maastikukaitseala (Ainja ja Sinejärve järv, vallseljak); 

 Teringi maastikukaitseala [raba, loodusmets, Alatsi (Nava) järv]; 

 Rubina looduskaitseala (Rubina ja Veisjärve elustik, liigikaitse); 

 Tündre looduskaitseala (liigikaitse); 

 Kurimetsa looduskaitseala; 

 Ikepera liigikaitseala; 

 Liivoja (Altsi) soo (märgala); 

 Halliste jõe Kõvaküla allikasoo (märgala). 

 

Üksikobjektidest on looduskaitse all Maimu koobas, Rutu allikas, Karksi ja Polli elupuud (ka pargid 

on kaitse all), Tuhalaane rändrahn, tamm ja põlispuude grupp, Mägiste kuusk, Oti metsõunapuu, Nava 

künnapuud, Viirapuu rändrahn ning Iivakivi rändrahn. Vallas pesitsevad I kaitsekategooria 

linnuliikidest kalakotkas ja must toonekurg ning kasvavad III kaitsekategooria taimeliikidest näsiniin, 

kaunis kuldking ja rapuntsel. 
 

 

3.4. Keskkonnaressursid 

Karksi valla keskkonnaressursidest on olulisemad suhteliselt puhas loodus, metsaderohke maastik, 

keskmisest viljakamad põllud ja arvukad veekogud. Karksi vallas Ärikülas asub 74-hektarilise 

tootmispinnaga tööstuslikult kasutatav Lannu turbaraba, mida kasutab AS Matork. 

 

Vallas kaevandatakse kruusa. Viljandi Teedevalitsusel on Mäeküla kruusakarjäär aktiivse varuga 1,35 

miljonit m³. RMK metskonnal on samas Küti karjäär aktiivse varuga 87 tuhat m³. Viimasest on 

kaevandamine ametlikult keelatud, sest metskonnas puudub vastava litsentsiga töötaja. Kruus sobib 

piirkonna teede korrashoidmiseks, tööstuslikuks kasutamiseks need varud ei sobi. Aastane arvestuslik 

tootmismaht võib olla 20-30 tuhat m³, mis moodustab ligikaudu 8-10% Viljandimaa tootmismahust. 
 

3.5. Geoloogia ja hüdrogeoloogia 

Geoloogiliseks aluspõhjaks on Kesk-Devoni Aruküla lademe (D2ar) liivakivid ja savid Karksi-Nuia – 

Tuhalaane joonest põhja pool ning sellest lõuna pool Burtnieki lademe (D2br) õhukeste 

(maksimaalselt kuni 3 m, tavaliselt alla 1 m) savi vahekihtidega liivakivid. Valla territooriumi läbib 

loode-kagu suunas kaks mattunud ürgorgu – piki Halliste jõge ning piki Kõpu jõge Hirmukülani ja 

sealt edasi kuni Veisjärve lõunakalda suunas.  

 



Karksi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 22 

Aluspõhi on kaetud tüseda, valdavalt 20-50 m paksuse liiva- ja kruusaläätsesid ning -vahekihte 

sisaldava saviliiv- ja liivsavimoreeniga. Esineb ka savi, seda enamasti liivakivi peal.  

 
 

3.6. Põhjavesi ja selle kaitstus 

Kesk-Devoni Aruküla ja Burtnieki lademe liivakiviga seotud põhjaveekiht on valdaval osal valla 

territooriumist suhteliselt kaitstud (pinnakatet 20-50 m). Kõrgem idaosa on ka paksema pinnakattega, 

kus selle paksus ulatub üle 50 m ja põhjavesi on siin hästi kaitstud. Keskmise põhjavee kaitstusega on 

Karksi-Nuia ümbrus, Halliste jõe org ja kohati valla lääneosa. Pinnakatte paksus on mainitud kohtades 

10-20 m. Pöögle ümbruses leidub ka nõrgalt kaitstud alasid, kus pinnakatet on alla 10 m. 

 

Pärnu alamvesikonna piires on põhjaveekogumite seisund hea. Karksi vald asub põhjavee loodusliku 

kaitstuse seisukohalt väga hästi kaitstud ja suhteliselt kaitstud alal. Vaid Halliste ja Pöögle ürgorgude 

piirkond paikneb keskmiselt kaitstud põhjaveega alal. Valla territooriumil on Keskkonnaregistri 

andmetel 78 puur- ja salvkaevu. Paljud kaevudest on puuritud ilma projektita ning ei oma 

nõuetekohast kaevu passi. Suuremad puurkaevuvaldajad, kes pumpavad vett üle 5m³ ööpäevas, on 

vormistanud vee erikasutusload (vt ptk 2.2.9). 
 
Joonis 3-2: Karksi piirkonna põhjavee kaitstuse kaart 

 
Allikas: Eesti Geoloogiakeskus 
 

Vastavalt veeseaduse (VeeS) §-le 26
13

 arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte 

koostist ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid. Põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad 

alad järgmiselt: 

 kaitsmata põhjaveega alaks loetakse karstialad ja alvarid ning ala, kus põhjaveekihil lasub 

kuni kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht; 

 nõrgalt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 2–10 meetri paksune 

moreenikiht või kuni kahe meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 meetri paksune 

liiva- või kruusakiht; 

 keskmiselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 10–20 meetri 

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

paksune moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

 kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse veepidemega. 

 

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

 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 

 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest puurkaevudest ja 

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

puurkaevuga; 

 200 m veevõtukohast ülesvoolu, 50 m allavoolu ning 50 m veevõtukohast mõlemale poole 

mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui vett võetakse 

vooluveekogust; 

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

 

Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe kinnisasja 

vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab keskkonnaminister. 

Keskkonnaamet võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala ulatust ning määrata ulatuseks: 

 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ja kasutatakse kuni 

50 inimese vajaduseks; 

 30 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m³ ööpäevas ja põhjaveekiht on 

hästi kaitstud; 

 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 50 m³ ööpäevas ja põhjaveekiht on 

hästi kaitstud vastavalt veehaarde ja põhjavee seisundi eksperdihinnangule, mille on 

koostanud hüdrogeoloogiliste uuringute litsentsi omav isik, ning sanitaarkaitseala 

vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik nõusolek. 
 

3.7. Põhjavee kvaliteet 

Joogivesi peab olema epidemioloogiliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu ning oma 

kvaliteedilt vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud korrale “Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. Joogivee käitleja peab tagama joogivee 

vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja 

järelevalveametnikule viimase nõudmisel. 

Karksi valla põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele raua- ja mangaaniühendite lubatust 

suurema sisalduse poolest. Ülejäänud keemiliste ühendite osas vastab vesi üldjuhul nõuetele. Kõikide 

ühisveevärgi puurkaevude joogivesi vajab enne veevõrku andmist töötlemist. Alljärgnevalt on toodud 

väljavõte erinevate asulate puurkaevude joogivee kvaliteedist. Normatiive ületavad näitajad on 

allajoonitud. 

Kõikide allpool esitatud puurkaevude mikrobioloogiliste analüüside tulemused enterokokide, 

escherichia coli ja coli-laadsete bakterite näitajate osas vastavad sotsiaalministri määrusega nr 82 

kehtestatud piirnormidele.  

Tabel 3-1: Väljavõte puurkaevude põhjavee keemilistest analüüsidest 
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Karksi-Nuia Veetorni tn 3 pk 30.07.2014 0,23 7,0 9,9 350 <3,3 12,5 - 0,03 <0,004 - 
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5121¹ 

Karksi-Nuia Kase 

pk nr 6236¹ 
18.11.2014 0,37 7,6 <3 1125 <3 <6 97 <0,005 <0,44 0,25 

Karksi Indumäe  

pk 6140¹ 18.11.2014 0,32 7,5 <3 1512 - - 135 - <0,44 0,33 

Karksi Vana 
pk 6126¹ 18.11.2014 0,27 7,5 3 1185 17 <6 152 <0,005 <0,44 0,33 

Karksi Uus 
pk 8024¹ 18.11.2014 0,41 7,8 <3 352 - - <20 - <0,44 0,88 

Polli Polli 
pk 6143¹ 18.11.2014 0,46 7,6 <3 1145 <3 9 61 <0,005 <0,44 1,0 

Allikas: Eesti Geoloogiakeskuse Labor analüüs nr V14-296, AS Viljandi Veevärk analüüsid nr J648, J649, J650, J651 ja J652. 

¹Puurkaevust saadav vesi suunatakse tarbijatele läbi veetöötlusseadmete. 

 

 

3.8. Pinnavesi 

Karksi vald on küllaltki rikkaliku vooluveevõrguga. Palju on väiksemaid ojasid, kuid siin on lähe ka 

mitmele suuremale jõele, nagu Halliste ja Kõpu jõgi. Suurem osa territooriumist kuulub Pärnu 

alamvesikonda, valla kaguosa Võrtsjärve alamvesikonda.  

 

Suurima valgalaga on valla lõunaosas asuv Ruhja (Ruja) jõgi. Jõgi saab alguse Ruhijärvest, millesse 

suubuvad Lilli oja ja Vedame oja. Jõe kesk- ja alamjooks kulgeb Läti territooriumil, Eestisse jääb jõe 

pikkusest vaid 6 km, kuid valgalast 79 km². Kõpu jõge on Karksi vallas 20 km pikkuselt valgalaga 70 

km², Halliste jõge 11 km pikkuselt valgalaga 27 km². Järgmisena väärib nimetamist Pöögle oja. 

Halliste jõkke suubuva oja 16 km kogupikkusest asub Karksi vallas ülemised 15 km ja selle valgala on 

ligikaudu 42 km².  

 

Kuna jõed ja ojad voolavad sageli sügavates orgudes, siis on see võimaldanud sängidesse mitmete 

paisjärvede rajamist. Suuremad ja tuntumad on Halliste jõel asuvad Karksi ja Linnaveski paisjärved 

(pindala kokku 22 ha) ning 2,0 ha suurune Saksaveski paisjärv. Kõpu jõe orus on suurim Ainja järv 

(19 ha) ja Pöögle orus Kassepa veehoidla (12,6 ha). Looduslikest järvedest on suurimad Ruhijärv (77 

ha) ja Mäeküla järv (62 ha). Piki 468 ha suuruse Veisjärve läänekallast kulgeb Karksi valla idapiir. 

 

Uute vee- ning kanalisatsioonitorustike ja muude tehnosüsteemide rajamisel veekogude 

ehituskeeluvööndis tuleb arvestada looduskaitseseaduse (LKS) § 38 lg 5 p 8 sätestatuga, mis eeldab 

veekogude ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel eelnevalt vastavate tööde planeerimist valla 

üldplaneeringus või konkreetseid töölõike puudutavate detailplaneeringute koostamist.  

 

Karksi vallas ei kasutata joogivee saamiseks pinnavett. Pinnaveekogusid kasutatakse vallas aga reovee 

ja heitvee suublatena. Tulenevalt veeseaduse (VeeS) § 3
6
 lg 2 on kõik heitvee suublad 

reostustundlikud.  
 

Tabel 3-2: Reostustundlikud heitveesuublad Karksi vallas 

Registrikood Objekti nimetus ja heitvee liik Veekasutaja nimi Asukoht Suubla 

HVL0844580 Sallasto biotiigid, heitvesi Sallasto OÜ Allaste küla Halliste jõgi 

HVL0844590 
Riidamäe vähikasvatuse tiigid, 

kalakasvatus 
Vorites OÜ Ainja küla Kõpu jõgi 

HVL0844530 Polli biotiikide avariilask, heitvesi Iivakivi AS Polli küla Kutsiku oja 

HVL0844520 Polli RVP, heitvesi Iivakivi AS Polli küla Kutsiku oja 

HVL0840510 
Karksi-Nuia (Kalme) RVP, 

heitvesi 
Iivakivi AS Univere küla 

(Kalmekraav) Halliste 

jõgi 

HVL0844510 Karksi RVP, heitvesi Iivakivi AS Karksi küla 
(Kuusikniidu kraav) 

Kõpu jõgi 

HVL0844560 Leeli talu biotiik, heitvesi Leeli Talu Leeli küla Leeli paisjärv 

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

 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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3.9. Tehiskeskkond 

Karksi vallas on alljärgnevad olulisemad ja suuremad tehiskeskkonna rajatised ning potentsiaalsed 

reostuse allikad: 
 

Tabel 3-3: Tehiskeskkonna rajatised 

Nimetus Asukoht Olukord 

Farmid  

OÜ Sallaste farm Allaste küla Sallasto osaühing tegeleb piimakarja kasvatusega. Ettevõttele on väljastatud vee-

erikasutusluba põhjavee kasutamiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse. Reovesi 
puhastatakse 700 m² suuruses biotiigis. Loomi on alla 200 loomühiku ja seetõttu 

pole keskkonnakompleksluba nõutav.  Farmi juures asub suurune lägahoidla. 

Reovesi tekib peamiselt lüpsivahendite pesemisest ning juhitakse lägahoidlasse. 
Sademevesi juhitakse farmi territooriumil hajutatult pinnasesse.  

Leeli talu Leeli küla Leeli talu tegeleb loomakasvatuse ja põllumajandussaaduste tootmisega. 
Ettevõttele on väljastatud vee-erikasutusluba põhjavee kasutamiseks ja heitvee 

juhtimiseks suublasse. Loomi on keskmisena alla 200 loomühiku ja seetõttu pole 

keskkonnakompleksluba nõutav.  Reovesi tekib peamiselt farmiseadmete 
pesemisest ning puhastamiseks biotiiki. Sademevesi juhitakse farmi 

territooriumil hajutatult pinnasesse. 

Reoveepuhastid 

Karksi-Nuia reoveepuhasti Univere küla Kalme reoveepuhastisse juhitakse puhastamiseks Karksi-Nuia linna reovesi. 
Lisaks purgitakse puhastisse teiste asulate reoveed. Puhasti juures asuvad 

biotiigid. Puhasti on täielikult  rekonstrueeritud 2013. aastal.  Puhasti heitvee 

suublaks on Kalmekraav. Puhasti valdajale AS-le Iivakivi on väljastatud vee-
erikasutusluba põhjavee kasutamiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse. 

Karksi reoveepuhasti Karksi küla Karksi reoveepuhastisse juhitakse puhastamiseks Karksi küla reovesi. Puhasti 
läheduses asuvad biotiigid. Puhasti on täielikult  rekonstrueeritud 2013. aastal.  

Puhasti heitvee suublaks on Kuusikniidu kraav. Puhasti valdajale AS-le Iivakivi 

on väljastatud vee-erikasutusluba põhjavee kasutamiseks ja heitvee juhtimiseks 
suublasse. 

Polli reoveepuhasti Polli küla Polli reoveepuhastisse juhitakse puhastamiseks Polli küla ja Karksi-Nuia linna 

Kase piirkonna reovesi. Puhasti läheduses asuvad biotiigid. Puhasti on täielikult  
rekonstrueeritud 2013. aastal.  Puhasti heitvee suublaks on Kutsiku oja. Puhasti 

valdajale AS-le Iivakivi on väljastatud vee-erikasutusluba põhjavee 

kasutamiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse. 

Kütusemahutid 

Karme katlamaja Karksi küla Keskkonnaohtlikkus seostub katlamaja kütusehoidlaga. Hoidla asub hoones, kus 

on neli 50 m³ mahutit. Mahutitealune betoonvann on täitunud õliseguse 

sademeveega (kihi paksus ca 30 cm). Kütuse laadimine toimub väljas 
asfaltalusel. Kütusena kasutati varem kerget kütteõli, praegu kasutatakse 

põlevkiviõli. 

 
Kasutatava küttehoidla kõrval asub vana kütteõlihoidla, mis koosneb kahest 

kaitsevanniga piiratud 200 m³-st mahutist. AS Epler & Lorenz poolt teostatud 

objekti ülevaatusel 2002. a aprillis sisaldasid mahutid 34,8 m³ kütteõli jääke, 
lisaks oli kaitsevannis veel 24,4 m3. Kontrollimise raames läbiviidud 

ülevaatusel 2008. a septembris oli olukord muutuseta. 

Endine EPT bensiinijaam Karksi-Nuia linn Endine EPT bensiinijaam Karksi-Nuias ei ole praegu ohtlik, kuna seal puudub 

kütus ja kütusega reostunud pinnast ei ole täheldatud. Küll aga on seal asuvad 

mahutid, milliseid on kokku 5 suuruses 5 m³, amortiseerunud ja 
kasutamiskõlbmatud. Ka tuleb kogu hoidla ja bensiinijaama territoorium 

renoveerida nõutele vastavaks, kui tekib soov seda uuesti kasutusele võtta. 

Kase vabriku küttehoidla Karksi-Nuia linn Vana kütteõlihoidla asub Kase Vabriku AS territooriumil. Siin on neli 

pinnasega kaetud 50 m³ mahutit, mis sisaldavad 25-30 m³ kütteõlijäätmeid. 

 Karksi vald  

Muud  

Teised objektid Karksi vald Ülejäänud tegutsevate objektide keskkonnaohtlikkus puudub või on 

minimaalne. Keskkonnanõuetele vastavamaks on renoveeritud Karksi töökoja 

juures paiknevat bensiinijaama ja kütusehoidlat. Uued bensiinijaamad vastavad 
nõuetele. 

 

Kuni regionaalse prügila avamiseni toimub vallas tekkivate jäätmete vedu 
Viljandisse. Kohapealsed väikeprügilad on suletud ja pealt kaetud, välja arvatud 

Polli prügila. Polli prügila on küll jäätmete vastuvõtuks suletud, kuid pealt 

katmata. Nagu mujal, on ka siin probleemiks kohalike elanike illegaalne 
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jäätmete vedu endistesse prügiladestuskohtadesse. 

 

Teadaolevad peremeheta mürgihoidlad on praeguseks likvideeritud. Ka ei ole 

teavet jääke sisaldavate endiste väetisehoidlate kohta. 

 
Peale Sallasto OÜ ja Leeli talu suuri farme praegu Karksi vallas enam pole.  

Endistest suurfarmidest, nagu Karksis asuv nuumafarm ja Arukse 

farmikompleks on sõnnik koristatud. 

Allikas: konsultant  
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4. Sotsiaal-majanduslikud näitajad  

4.1. Elanikkond 

Karksi vallas elas seisuga 01.01.2015. a rahvastikuregistri andmetel 3 113 inimest. Valla moodustab 

valla keskel asub Karksi-Nuia linna ja seda ümbritsevad 20 küla. Elanike arv valla territooriumil on 

ajavahemikul 2010 - 2015 näidanud pidevat langustrendi. Rahvastikuregistri andmetel on elanikkond 

vähenenud vaadeldud perioodil 267 inimese võrra ehk 7,9% (keskmine vähenemine aastas 1,6%).  

 
Tabel 4-1: Karksi valla ja ÜVK-ga asulate elanike arv aastatel 2010-2015 (1.jaanuari seisuga) 

Asula / Aasta  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elanike arv Karksi 
vallas kokku 

3 380 3 290 3 260 3 218 3 159 3 113 

Elanike arv alljärgnevates ÜVK-ga asulates: 

Karksi-Nuia linn 1 841 1 802 1 774 1 731 1 684 1 658 

Karksi küla 527 512 489 486 454 452 

Polli küla 254 260 249 234 225 210 

Allikas: Rahvastikuregister  
 

 

4.2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajad 

AS Iivakivi hinnangul kasutas Karksi vallas 2014. aastal ühisveevärgi teenust kokku  1 753 elanikku ja 

ühiskanalisatsiooni teenust 1 700 elanikku. Valla koguelanikkonnast moodustas ÜVK teenuse 

kasutajate arv vastavalt 55,5% ja 53,8%. Tabelis 4-2 on esitatud ÜVK teenuse kasutajate arv asulate 

lõikes.  
 
Tabel 4-2: Karksi vallas ÜVK teenuste kasutajate arv aastal 2015 (1.jaanuari seisuga) 

Asula / Aasta  
Elanike 

arv 2014 

Ühisveevärgi 

teenuse kasutajaid 

Ühisveevärgi 

teenuse kasutajate 

osakaal 

Ühiskanali-

satsiooni teenuse 

kasutajaid 

Ühiskanali-

satsiooni teenuse 

kasutajate osakaal 

Karksi-Nuia linn 1 684 1 211 71,9% 1 216 72,2% 

Karksi küla 454 354 78,0% 325 71,6% 

Polli küla 225 188 83,6% 159 70,7% 

Allikas: konsultant, AS Iivakivi  
 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond elab peamiselt Karksi valla 

väiksemates asulates ning suuremate asulate korral väljaspool nende kompaktselt hoonestatud alasid. 

Väljapool ÜVK piirkondasid elavate inimeste joogiveevarustus on peamiselt lahendatud isiklike salv- 

ja puurkaevude abil. Reovesi puhastatakse omapuhastites või kogutakse mahutitesse ning viiakse 

paakautodega purgimisteenuse osutajate poolt puhastamiseks Karksi-Nuia Kalme reoveepuhastisse. 

Purgimisteenuse osutajaks Karksi valla piirkonnas on Iivakivi AS. 

 
 

4.3. Ettevõtlus ja tööhõive 

Karksi vallas tegutses 2011. aastal 111 ettevõtet, kes esitasid majandusaasta aruande. Karksi vallas 

puuduvad suurettevõtted. Piirkonnas on alla kümne ettevõte, kus töötab üle 50 inimese. Nendeks on 

näiteks AS Textuur (tegevusalaks puidutöötlemine), Abja Tarbijate Ühistu (tegevusalaks kaubandus), 

Nuia PMT AS (tegevusalaks metallitöötlemine, kaubandus). Eraldi võib märkida veel Karksis asuvat 

AS Karme, kus veel 2000. aastal töötas üle 50 inimese, kuid seoses õlletootmise lõpetamisega on sinna 

praeguseks alles jäänud kümmekonna töötaja ringis. Tegeletakse veini ja uue tootena siidri tootmisega.  

 

Metsandus ja puidutöötlemine on valla üks olulisemaid majandusharusid. Vallas tegutsevad järgmised 

metsanduse ja puidutöötlemisega tegelevad firmad: AS Textuur, AS Karksi Saetööstus, AS Simatron 

hooldus, Metsatrack OÜ, AS Micus, OÜ Litiku, OÜ Puidukoda, Kase Vabriku AS, OÜ Aava.  
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Karksi valla ettevõtetest moodustavad kõige suurema rühma füüsilisest isikust ettevõtjad, kellest 

omakorda valdav osa tegeleb põllunduse ja talupidamisega. Tegeldakse peamiselt traditsioonilise 

piimatootmisega (Sallasto OÜ, Leeli talu, FIE-d Heilo Sossi, Hans Priimägi jne).  

 

Karksi vallas loeti 2011. a rahvaloenduse ajal kokku 813 töökohta, nendest 687 ehk 84,5% täitsid valla 

elanikud. Rahvaloenduse ajal töötas kokku 1201 valla elanikku, mis on 60% valla tööealisest 

elanikkonnast. Neist töötas Viljandi maakonnas 70%, välismaal 7,5%. Võrreldes 2000. aasta 

rahvaloenduse andmetega on töökohtade arv vallas kahanenud rohkem kui 20%. 2011. a 

rahvaloenduse andmete järgi töötab enim inimesi töötlevas tööstuses 33%, hariduses on hõivatud 12%, 

jaemüügis 11% ja ehituses 10% töötajatest. Hotelli ja restorani valdkonnas töötab alla 2% valla 

töötajatest. 

 

Registreeritud töötute arv on aastatel 2011 kuni 2014 järjepidevalt vähenenud. Töötute arv oli 2011. a 

- 103, 2012. a - 74, 2013. a - 63 ja 2014. a - 43. 
 

4.4. Kohalik omavalitsus 

1997. a nimetati varasem Polli vald Vabariigi Valitsuse määrusega ümber Karksi vallaks. 1999. a 

ühinesid Karksi-Nuia linn ja Karksi vald ühtseks Karksi vallaks.  

 

Kõrgem valla juhtorgan on rahva poolt valitud 15-liikmeline vallavolikogu. Volikogu on 

moodustanud seitse alalist komisjoni. Vallavalitsus on poliitiline, sinna kuulub vallavanem ja neli 

esindajat valimistel kandideerinud nimekirjadest. 

 

Vallavalitsuses töötab kümme ametnikku. Ametnikega on kaetud: sotsiaal-, ehitus-, keskkonna-, 

majandusvaldkonnad ja lisaks peetakse kogu valla raamatupidamist ning juriidilise teenindamise tagab 

vallasekretär. Vallavalitsuse ametnikena puuduvad juhid hariduse ja kultuuri valdkonnas. Nendes 

valdkondades on juhtimine viidud vallavalitsuse ja volikogu tasemele. Igapäevase juhtimisega 

tegelevad vastava valdkonna asutuse juhatajad. Projektide koostamiseks ja juhtimiseks on 

vallavalitsuses tööl üks ametnik. 

 

Karksi Vallavalitsuse poolt hallatavateks asutusteks on: 

 üldhariduskoolina August Kitzbergi nimeline Gümnaasium (2014. aastal 325 õpilast); 

 Karksi-Nuia lasteaed (kohti lastele 114, laste arv 2014. aastal 105); 

 Karksi-Nuia Muusikakool (60-70 õpilast); 

 Karksi-Nuia Spordikool (40-50 last); 

 Karksi-Nuia Noortekeskus (45 külastust päevas); 

 raamatukogud Karksi-Nuias, Karksis, Lillis ja Tuhalaanes; 

 Karksi valla kultuurikeskus 

 Polli hooldekodu (2014. aastal 26 hoolealust). 

 

Karksi vallale kuulub 100% ulatuses ettevõte AS Iivakivi, mis tagab vee ja kanalisatsiooni, 

elamuhalduse teenuse pakkumise Karksi-Nuias, Pollis ja Karksi asulates. Vald on liige Mulgi Kultuuri 

Instituudis, mis ühendab Mulgimaal asuvaid omavalitsusi ja mille eesmärgiks on Mulgi kultuuri ja 

keele säilimine läbi aegade. Veel ollakse liikmed LEADER ühenduses, Mulgimaa Arenduskojas ja 

Viljandi Omavalitsuste Liidus. 
 

4.5. Kohaliku omavalitsuse eelarve 

Tabel 4-3: Karksi valla eelarve tulud ja kulud  

AASTA 
2013 

eelarve 

2014 

eelarve 

2015 

eelarve 

TULUD KOKKU 2 980 111 3 010 614 3 263 724 

sealhulgas:    

tasu vee erikasutusest 3 075 3 000 3 000 
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saastetasu 20 0 0 

KULUD KOKKU 2 722 503 2 850 735 3 060 663 

sealhulgas:    

keskkonnakaitse 148 936 142 165 135 040  

veemajandus 0 0 0 

elamu- ja kommunaalmajandus  58 046 59 300 67 104 

Allikas: Karksi Vallavalitsus www.karksi.ee 

 

2013. a vallaeelarve investeerimistegevuse kuludes oli 128 000 eurot osaluse suurendamiseks AS-s 

Iivakivi seoses ettevõtte poolt teostatud investeeringutega Karksi valla veemajandusprojekti ning selle 

katteallikaks oli laenu võtmine. Samuti eraldati 2013. a eelarves 14 000 eurot toetust Karksi-Nuia 

reoveepuhastisse mudapressi paigaldamiseks. Ülejäänud osa investeeringust kaeti AS Iivakivi poolt, 

kasutades omavahendeid ja EL Ühtekuuluvusfondi toetust. Karksi vald on eraldanud veemajanduse 

hajaasustuse programmi toetamiseks 2014. aastal 35 570 eurot ja 2015. aastal 17 176 eurot.  
 

4.6. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad  

Karksi Vallavolikogu on määranud AS Iivakivi Karksi-Nuia linnas ja Karksi ning Polli külades vee-

ettevõtjaks ning Karksi Vallavalitsuse ja AS Iivakivi vahel on 22.10.2010. a sõlmitud 

opereerimisleping ÜVK rajatiste ekspluatatsiooniks ja arendamiseks. 

 

Kohalikule omavalitsusele varasemalt kuulunud ÜVK rajatised on üle antud mitterahalise 

sissemaksena AS-le Iivakivi Karksi-Nuia Linnavolikogu 13.12.1995. a otsusega nr 204 ja Karksi 

Vallavolikogu 15.07.2005. a otsusega nr 179. Peale 2005. aastat investeerimistegevuse käigus soetatud 

seadmed ja rajatised on  läinud otse ettevõtte omandusse ning võetud arvele raamatupidamise bilansis.  

 

Iivakivi AS on eraõiguslik aktsiaselts, mille aktsiate 100% omanikuks on Karksi vald. Iivakivi AS 

tegevust ja vastutust reglementeerib ettevõtte põhikiri. 

 

Ettevõtte põhitegevusalaks on vesivarustuse (vee kogumine puurkaevudest, töötlemine ja veega 

varustamine) ja kanalisatsiooniteenuse (reovee kogumine ja bioloogiline puhastamine) pakkumine 

Karksi-Nuia linnas ja Karksi ning Polli küla keskustes. Ettevõtte kõrvaltegevusaladeks on 

kortermajadele hooldus- ja remonditeenuse pakkumine, ehitusmasinate ja veoautode rentimine koos 

juhiga, sanitaarseadmete paigaldus, enda kinnisvara rentimine ning välisvalgustuse hooldus ja remont.  

 

Ettevõtte 2013. a müügitulu oli 367 961 eurot (2012. a 317 955 eurot), millest vesivarustus moodustas 

56 342 eurot ehk 15,3% kogutulust, kanalisatsiooniteenus moodustas 99 962 eurot ehk 27,2% 

kogutulust ning ehitusmasinate ja veoautode rentimine moodustas 36 548 eurot ehk 9,9% kogutulust.  

 

Ettevõtte põhitegevuse müügitulule lisandusid 2013. a muud äritulud 1 422 850 ulatuses, mis seisnesid 

peamiselt Karksi valla veemajandusprojekti käigus saadud tuludest varade sihtfinantseerimisel 

1 405 673 euro ulatuses ning seeläbi kujunes aruandeaasta kasumiks kokku 1 384 024 eurot. 

Tööjõukulud kokku moodustasid 149 422 eurot. Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2013. a oli kokku 

3 324 278 eurot, kohustused moodustasid 229 946 eurot. 2013. a andis ettevõte kõikidesse 

veevõrkudesse kokku 60,1 tuhat m³. Reovett juhiti ära ja puhastati 56,5 tuhat m³. Ettevõttes töötab 

keskmiselt 13 töötajat. 

 

Karksi valla territooriumil asub ka väiksemaid ÜVK süsteeme, mis ei kuulu Karksi vallale või AS-le 

Iivakivi ja mille kaudu veeteenuse osutajaks on nende omanikud või valdajad, kelle suhtes kohalduvad 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses vee-ettevõtjale sätestatud nõuded ja kohustused nii kaua, 

kuni neid ei ole määratud vee-ettevõtjaks ÜVVKS § 7 lg 5 alusel. 

 

http://www.karksi.ee/


Karksi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 30 

4.7. Veetarbimine ja reovete puhastamine 

Vooluhulkade prognoosi aluseks on 2014. aasta tegelik tarbimine  ning pumbatud veemaht ning 

puhastatud reoveekogus. Elanikkonnale müüdud veekoguste alusel on Karksi-Nuia linna ja Karksi ja 

Polli külade ÜVK piirkondades elavate inimeste veetarve ca 71 l/in/päevas. Perspektiivsed 

veekogused on saadud eeldades ühiktarbimise  jäämist 71 l/in/päevas. Reovee hulka mõõdetakse 

tarbijatele müüdud veekoguste järgi ning arvestades liitunute arvu.  
 
Tabel 4-4: Vee tarbimise prognoos Karksi vallas aastatel 2015-2025 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Elanike tarbimine 

baasstsenaarium (l/in/päevas) 
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Elanike veetarbimine (tuhat 
m³/aastas) 

45,72 45,71 45,26 44,81 44,36 43,92 43,48 43,04 42,61 42,19 41,76 41,35 

Elanike kanalisatsiooni 

tarbimine (tuhat m³/aastas) 
44,38 44,38 43,94 43,50 43,07 42,64 42,21 41,79 41,37 40,96 40,55 40,14 

Ettevõtete  ja asutuse 
veetarbimine  (tuhat m³/aastas) 

20,66 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 

Ettevõtete  ja asutuste kanali 

tarbimine  (tuhat m³/aastas) 
17,80 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 

Vee tarbimine kokku tarbimine 
(tuhat m³/aastas) 

66,38 66,48 66,02 65,57 65,12 64,70 64,24 63,81 63,37 62,95 62,53 62,11 

Kanalisatsiooni tarbimine 

kokku (tuhat m³/aastas) 
62,18 62,24 61,80 61,36 60,93 60,46 60,07 59,65 59,23 58,82 58,41 58,00 

 

 

4.8. Veeteenuste hinnad 

Karksi Vallavalitsus on kooskõlastanud AS-i Iivakivi Karksi valla teeninduspiirkonnas Karksi-Nuia 

linnas ja Karksi ning Polli külades alljärgnevad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad 

alates 01.07.2014. a: 

 
Tabel 4-5: Veeteenuste hinnad 

Teenuse nimetused Teenus 
Hind käibemaksuta 

(eur/m³) 

Hind käibemaksuta 

(eur/m³) 

Vee- ja kanalisatsiooniteenus füüsilisele isikule 

vesi 0,99 1,19 

kanalisatsioon 1,46 1,75 

kokku 2,45 2,94 

Vee- ja kanalisatsiooniteenus juriidilisele isikule 

vesi 1,18 1,42 

kanalisatsioon 1,75 2,10 

kokku 2,93 3,52 

Allikas: Iivakivi AS, www.iivakivi.ee 

http://www.iivakivi.ee/
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5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised  

 

5.1. Koondülevaade 

Karksi-Nuia linnas ning Karksi ja Polli külades asuvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemid 

kuuluvad valdavas osas AS-le Iivakivi.  

 
Tabel 5-1: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektid 

objekti/rajatise nimetus ühik arv 
asulad  

(sulgudes rajatiste arv ja torustike meetrid asula kohta) 

Ühisveevärk 

puurkaev-pumplad tk 6 Karksi-Nuia (2), Karksi (3) ja Polli (1) 

II- ja III-astme pumplad 

veereservuaaridega ning 
veetöötlusjaamad 

tk - - 

veetorustikud jm 28 480 Karksi-Nuia (18 910), Karksi (7 210) ja Polli (2 360) 

hüdrandid tk 26 Karksi-Nuia (25) ja Polli (1) 

Ühiskanalisatsioon 

reoveepuhastid  tk 3 Karksi (1), Polli (1)  
ja Univere (1) 

reovee ülepumplad tk 9 Karksi-Nuia (5), Karksi (2) ja Polli (2) 

survetorustikud jm 1 605 Karksi-Nuia (1 380), Karksi (70) ja Polli (155) 

isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 
jm 28 535 Karksi-Nuia (17 155), Karksi (6 595), Polli (4 005) ja Univere 

(780) 

purgimissõlmed tk 1 Univere (1) 

Allikas: konsultant  
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5.2. Ühisveevärgi rajatised 

5.2.1. Puurkaevud ja veetöötlusjaamad 

5.2.1.1. Karksi-Nuia linna 

Karksi-Nuia linnas asuvad kaks puurkaev-pumplat (katastri nr 5121 ja 6236), mida kasutatakse 

eraldiseisvate Karksi-Nuia linna ja Kase piirkonna ühisveevärkide varustamiseks joogiveega. Mõlema 

puurkaevu juurde on rajatud veetöötlusjaam. Puurkaevude ja veetöötlusjaamade asukohad on esitatud 

Lisa 1 skeemidel KNUIA ja KN-KASE.  
 
Tabel 5-2: Karksi-Nuia linnas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi nr Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, m; 

vee-kompleks 

Projekt-

tootlikkus m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline seisund 

5121 39 1993 
250,0;  

S 
33,0 

68 ja 52 

tootlikkus 

alandusega  
16,0 m 

Veetorni pk. Valdaja AS Iivakivi. 

Heas korras. Vt Foto 5-1. 

6236 2050 1967 

54,0; 

D2 

2007 
puhastus 

Algselt 80 

85,0;  
D2 

14,0 

Staatiline veepiir 

22,8 ja 2007 
tootlikkus 

alandusega  

11,5 m 

Kase pk. Valdaja AS Iivakivi. Heas 

korras. Vt Foto 5-4. 

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

 
Foto 5-1: Puurkaev nr 5121 

 

Foto 5-2: Puurkaevu päis 

 

Foto 5-3: Veetorn 

 

 
Foto 5-4: Veetorni pumpla 

 

Foto 5-5: Veetorni pumpla 

 

 

Puurkaev nr 5121 (vt foto 5-1) asub Karksi-Nuia linnas Veetorni tn 3 ja kuulub Karksi-Nuia 

põhjaveehaarde juurde. 250 meetri sügavune puurkaev ammutab vett Siluri-Ordoviitsiumi (S) 

põhjaveekogumist Devoni kihtide alt ja väljapumbatav vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 

määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, rauaühendite lubatust suurema sisalduse 

osas (lubatud 0,2 mg/l asemel 0,35 mg/l, 30.07.2014. a). Puurkaev asub betoonrõngastest osaliselt 

maa-aluses ja osaliselt muldes olevas šahtis, puurkaevu suue umbes 60 cm kõrgusel põrandapinnast. 

Puurkaevu päise juures asub proovivõtukraan. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 

meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks kogusega kuni 80 000 m³/aastas on  AS-le Iivakivi 

väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/321059. 

 

 Puurkaevu seadmed: 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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o süvaveepump Lowara Z 630/12 (P=15kW, Qmax=25m³/h). 

 

Veetorni pumpla asub Karksi-Nuia linnas Veetorni tn 3. Pumpla on silikaat-tellistest seintega ning 

lamekatusega hoone, mis on ehitatud 1993. aastal. Pumplas asuvasse veetöötlusseadmesse suunatakse 

töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 5121. Pumplas asub veetöötlusseadmena survefilter rauaühendite 

eraldamiseks joogiveest. Pumpla kõrval asub raudbetoonist 35 meetri kõrgune ja 120 m³ 

mahutavusega veetorn. Pumplas puuduvad teise astme survetõsteseadmed. Puurkaevu 

süvaveepumbaga suunatakse toorvesi läbi veetöötlusseadme samaaegselt ühisveevärki ning samuti 

veetorni.  Veereservuaari täidetakse väiksema veetarbimise ajal ning suurema tarbimisega kaasneva 

survelanguse korral tagab vajaliku surve ja veekoguse veetorn. Jaama paigaldati 2002. a suvel 

Eurowater TF-30, -Silhorko rauaeraldusfilter, filtermooduliga TFA-30. Veetöötluseks kasutatakse 

filtrisisese aeratsiooniga survefiltrit. Pumpla koos veetorniga tagavad lisaks joogiveevarustusele ja 

tuletõrjehüdrantide jaoks vajaliku veekoguse ja surve. 

 

Pumpla ja veetorn on heas seisukorras ning nendes asuvad järgmised seadmed:  

o rauaeraldusfilter  (Q=25m³/h); 

o kontrollerid filtrite pesutsükli ja alla 2,1 bar survelanguse jaoks; 

o aeratsiooniseade; 

o kompressor; 

o veetornis asuv veemahuti (120m³); 

o veevõrgu veemõõtja DN90. 
 

 
Foto 5-6: Kase pk nr 6236 

 

Foto 5-7: Kase pumpla 

 

Foto 5-8: Kase veetöötlus 

 

 

Puurkaev nr 6236 (vt foto 5-6) asub Karksi-Nuia linnas Kase tn 3 ja kuulub Kase põhjaveehaarde 

juurde. 85 meetri sügavune puurkaev ammutab vett Kesk-Devoni (D2) põhjaveekogumist ja 

väljapumbatav vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee 

kvaliteedi nõuetele, raua- ja mangaaniühendite lubatust suurema sisalduse osas (Fe lubatud 0,2 mg/l 

asemel 1,125 mg/l ja Mn lubatud 50 µg/l asemel 97 µg/l 18.11.2014. a). Pumplas on olemas veemõõtja ja 

proovivõtukraan. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee 

ammutamiseks kogusega kuni 5 000 m³/aastas on  AS-le Iivakivi väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/321059. 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump Red-Jacket 1,5HP (P=1,16kW, Q=5m³/h); 

o veemõõtja DN25 (asub pumplas). 

 

Kase pumpla asub Karksi-Nuia linnas Kase tn 3. Pumplasse suunatakse töötlemiseks toorvesi 

puurkaevust nr 6236. Hoone  on ehitatud 1967. aastal telliskividest ja madala viilkatusega. Pumplat 

ümbritseb piirdeaed. Pumpla seisukord on rahuldav. Pumplas asuvad veetöötlusseadmed raua- ja 

mangaaniühendite eraldamiseks joogiveest. Pumplasse paigaldati 2007. a septembris täisautomaatne 

kvartsliiva täidisega paarissurvefilter 402-PDA. Filtri läbipesu juhib kontroller ja see toimub puhta veega 

teisest paarisfiltrist. Pumplast suunatakse joogivesi Kase piirkonna ühisveevärki. Pumplas puudub 

häireedastus ning puuduvad teise astme survetõsteseadmed. Vajalik veesurve ühisveevärgis tagatakse 

puurkaevu süvaveepumbaga. 
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 Pumpla seadmed: 

o rauaeraldusfilter 402-PDA (Q=5m³/h); 

o kompressor Tornado (P=1,1kW) filtermaterjali õhuga kobestamiseks; 

o hüdrofoor (0,5 m³) koos rõhureleega; 

o veevõrgu veemõõtja DN25. 
 

 

5.2.1.2. Karksi küla 

Karksi külas asuvad kolm ühisveevärgi puurkaevu (katastri nr 6126, 8024 ja 6140) mida kasutatakse 

eraldiseisvate Karksi küla ja Indumäe piirkonna ühisveevärkide varustamiseks joogiveega. Kõikide 

puurkaevu juurde on rajatud veetöötlusjaamad. Puurkaevude ja veetöötlusjaamade asukohad on 

esitatud Lisa 1 skeemil KARKSI. 
 
Tabel 5-3: Karksi külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi nr Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, m; 

vee-kompleks 

Projekt-

tootlikkus m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline seisund 

6126 
A-1459-

M 
1965 

65,0;  

D2 
5,,1 

63 ja 58 

1965 

Karksi vana pk. Valdaja AS Iivakivi. 

Heas korras. Vt Foto 5-7. 

8024 6402 1991 
250,0;  

S 
19,0 

50 ja 43 

tootlikkus 
alandusega  

7,0 m 

Karksi uus pk. Valdaja AS Iivakivi. 
Heas korras. Vt Foto 5-10. 

6140 5310 1983 

54,0; 
D2 

2007 

puhastus 
Algselt 80 

4,0 23 ja 21 (1983) 

Indumäe pk. Valdaja AS Iivakivi. 

Heas korras. Vt Foto 5-13. Puhastatud 

2007. 

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

 

 
Foto 5-9: Puurkaev nr 6126 

 

Foto 5-10: Karksi vana pumpla 

 

Foto 5-11: vana pumpla veetöötlus 

 

 

Puurkaev nr 6126 (vt foto 5-9) asub Karksi külas Pargi tänaval Karksi Keskuse Puurkaevu kinnistul, 

kuulub Karksi põhjaveehaarde juurde. 65 meetri sügavune puurkaev ammutab vett Kesk-Devoni (D2) 

põhjaveekogumist ja väljapumbatav vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, raua- ja mangaaniühendite lubatust suurema sisalduse osas (Fe 

lubatud 0,2 mg/l asemel 1,185 mg/l ja Mn lubatud 50 µg/l asemel 152 µg/l 18.11.2014. a). Puurkaev asub 

maa-aluses ruumis ja selle suue on umbes 70 cm kõrgusel põrandapinnast.  Pumplas on olemas 

veemõõtja ja proovivõtukraan. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks kogusega kuni 12 000 m³/aastas on  AS-le Iivakivi väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV/321059. 

 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump SAER MPB/22 (P=2,2kW, Q=6m³/h); 

o veemõõtja. 

 

Karksi vana pumpla asub Karksi Keskuse Puurkaevu kinnistul. Madala viilkatusega hoone  on ehitatud 

2003. aastal puitsõrestikust, mis on soojustatud ja kaetud profiilplekiga. Pumpla seisukord on hea. 

Pumplasse suunatakse töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 6126. Pumplas asuvad veetöötlusseadmed 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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raua- ja mangaaniühendite eraldamiseks joogiveest. Pumplasse paigaldati 2003. a septembris 

täisautomaatne kvartsliiva täidisega paarissurvefilter 502-PDA. Filtri läbipesu juhib kontroller ja see 

toimub puhta veega teisest paarisfiltrist. Pumplast suunatakse joogivesi Karksi küla keskuse 

ühisveevärki. Pumplal puudub piirdeaed. Pumplas puudub häireedastus ning puuduvad teise astme 

survetõsteseadmed. Vajalik veesurve ühisveevärgis tagatakse puurkaevu süvaveepumbaga. 

 

 Pumpla seadmed: 

o rauaeraldusfilter 502-PDA (Q=6m³/h); 

o kompressor Tornado (P=1,1kW) filtermaterjali õhuga kobestamiseks; 

o kaks hüdrofoori (mõlemad 0,5m³) koos rõhureleega; 

o veevõrgu veemõõtja. 
 

Foto 5-10: Puurkaev nr 8024 

 

 

Foto 5-11: Karksi uus pumpla 

 

 

Foto 5-12: uue pumpla  

veetöötlus 

 

 

Puurkaev nr 8024 (vt foto 5-10) asub Karksi külas Allika tänaval Uus Pumbamaja kinnistul, kuulub 

Karksi põhjaveehaarde juurde. 250 meetri sügavune puurkaev ammutab vett Siluri-Ordoviitsiumi (S) 

põhjaveekogumist Devoni kihtide alt ja väljapumbatav vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 

määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, rauaühendite lubatust suurema sisalduse osas 

(Fe lubatud 0,2 mg/l asemel 0,352 mg/l 18.11.2014. a). Puurkaev asub pumpla hoones ja selle suue on 

umbes 40 cm kõrgusel põranda pinnast.  Pumplas on olemas veemõõtja ja proovivõtukraan. Puurkaevu 

ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks kogusega kuni 

7 000 m³/aastas on  AS-le Iivakivi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/321059. 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump NP 24C 4tolli (P=2,2kW, Q=6m³/h). 

 

Karksi uus pumpla asub Karksi külas Allika tänaval Uus Pumbamaja kinnistul. Pumplasse suunatakse 

töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 8024. Pumpla hoone on ehitatud telliskividest, mis on kaetud 

profiilplekiga. Pumplal on lamekatus. Hoone korrastati 2006. aastal. Pumplal puudub piirdead. Pumpla 

on heas korras. Pumplas asuvad veetöötlusseadmed rauaühendite eraldamiseks joogiveest. Pumplasse 

paigaldati 2006. a juunis täisautomaatne kvartsliiva täidisega paarissurvefilter 502-PDA. Filtri läbipesu 

juhib kontroller ja see toimub puhta veega teisest paarisfiltrist. Pumplast suunatakse joogivesi Karksi 

küla keskuse ühisveevärki. Pumplas puudub häireedastus ning puuduvad teise astme survetõsteseadmed. 

Vajalik veesurve ühisveevärgis tagatakse puurkaevu süvaveepumbaga. 

 

 Pumpla seadmed: 

o rauaeraldusfilter 502-PDA (Q=5,7m³/h); 

o kompressor Tornado (P=1,1kW) filtermaterjali õhuga kobestamiseks; 

o kaks hüdrofoori (2x0,5m³) koos rõhureleega; 

o veevõrgu veemõõtja DN25. 
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Foto 5-13: Puurkaev nr 6140 

 

 

Foto 5-14: Indumäe pumpla 

 

 

Foto 5-15: Indumäe pumpla veetöötlus 

 

 

Puurkaev nr 6140 (vt foto 5-13) asub Karksi külas Tamme teel Indumäe Puurkaevu kinnistul kuulub 

Karksi põhjaveehaarde juurde. 80 meetri sügavune puurkaev ammutab vett kesk-devoni (D2) 

põhjaveekogumist ja väljapumbatav vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, raua- ja mangaaniühendite lubatust suurema sisalduse osas (Fe 

lubatud 0,2 mg/l asemel 1,512 mg/l ja Mn lubatud 50 µg/l asemel 135 µg/l 18.11.2014. a). Puurkaev 

pumpla hoones ja selle suue on umbes 10 cm kõrgusel põrandapinnast.  Pumplas on olemas veemõõtja ja 

proovivõtukraan. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee 

ammutamiseks kogusega kuni 2 000 m³/aastas on  AS-le Iivakivi väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/321059. 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump SAER NP-B22 (P=1,5kW, Q=5m³/h). 

 

Indumäe pumpla asub Karksi Keskuse Puurkaevu kinnistul. Pumplasse suunatakse töötlemiseks 

toorvesi puurkaevust nr 6140. Pumpla hoone on ehitatud telliskividest, mis on kaetud krohviga. Pumplal 

on lamekatus. Hoone korrastati 2008. aastal. Pumpla on heas korras. Pumplal puudub piirdead. Pumplas 

asuvad veetöötlusseadmed raua- ja mangaaniühendite eraldamiseks joogiveest. Pumplasse paigaldati 

2008. a juulis täisautomaatne kvartsliiva täidisega paarissurvefilter 402-PDA. Filtri läbipesu juhib 

kontroller ja see toimub puhta veega teisest paarisfiltrist. Pumplast suunatakse joogivesi Karksi küla 

Indumäe piirkonna ühisveevärki. Pumplas puudub häireedastus ning puuduvad teise astme 

survetõsteseadmed. Vajalik veesurve ühisveevärgis tagatakse puurkaevu süvaveepumbaga. 

 

 Pumpla seadmed: 

o rauaeraldusfilter 402-PDA (Q=2,2³/h); 

o kompressor Tornado (P=1,1kW) filtermaterjali õhuga kobestamiseks; 

o hüdrofoor (0,5m³); 

o veevõrgu veemõõtja DN25. 
 

 

5.2.1.3. Polli küla 

Polli külas asub üks puurkaev-pumpla (katastri nr 6143), mida kasutatakse Polli küla keskuse 

piirkonna ühisveevärgi varustamiseks joogiveega. Puurkaevu juurde on rajatud veetöötlusjaam. 

Puurkaevu ja veetöötlusjaama asukoht on esitatud Lisa 1 skeemil POLLI.  
 
Tabel 5-2: Polli külas asuva ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi nr Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, m; 

vee-kompleks 

Projekt-

tootlikkus m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline seisund 

6143 5628 1986 
190,0;  

D2-1 
20,0 42, 30 (1986) 

Lasteaia pk. Valdaja AS Iivakivi. 

Heas korras. Vt Foto 5-16. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, Iivakivi AS 
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Foto 5-16: Puurkaev nr 6143 

 

Foto 5-17: Polli pumpla 

 

Foto 5-18: Polli veetöötlus 

 

 

Puurkaev nr 6143 (vt foto 5-16) asub Polli külas Pumbajaama kinnistul ja kuulub Polli 

põhjaveehaarde juurde. 190 meetri sügavune puurkaev ammutab vett Kesk-Alam-Devoni (S) 

põhjaveekogumist ja väljapumbatav vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, raua- ja mangaaniühendite lubatust suurema sisalduse osas 

(Fe lubatud 0,2 mg/l asemel 1,445 mg/l ja Mn lubatud 50 µg/l asemel 61 µg/l 18.11.2014. a). Puurkaev 

asub pumpla hoones, , puurkaevu suue umbes 40 cm kõrgusel põrandapinnast. Pumplas on olemas 

veemõõtja ja proovivõtukraan. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 meetrit. 

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks kogusega kuni 12 000 m³/aastas on  AS-le Iivakivi väljastatud 

vee-erikasutusluba nr L.VV/321059. 

 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump SAER MPB/22 (P=2,2kW, Q=5m³/h). 

 

Polli pumpla asub Polli külas Pumbajaama kinnistul. Pumplasse suunatakse töötlemiseks toorvesi 

puurkaevust nr 6143. Pumplas asuvad veetöötlusseadmed raua- ja mangaaniühendite eraldamiseks 

joogiveest. Pumplasse paigaldati 2003. a juunis täisautomaatne kvartsliiva täidisega paarissurvefilter 

502-PDA. Filtri läbipesu juhib kontroller ja see toimub puhta veega teisest paarisfiltrist. Pumplast 

suunatakse joogivesi Polli küla keskuse piirkonna ühisveevärki. Pumplal puudub piirdeaed. Pumplas 

puudub häireedastus ning puuduvad teise astme survetõsteseadmed. Vajalik veesurve ühisveevärgis 

tagatakse puurkaevu süvaveepumbaga. 

 

 Veetöötlusjaama seadmed: 

o rauaeraldusfilter 502-PDA (Q=5,7³/h); 

o kompressor filtermaterjali õhuga kobestamiseks (1,1kW); 

o hüdrofoor (0,5m³); 

o veevõrgu veemõõtja DN25. 
 

5.2.1.4. Teised külad 

Karksi valla ühisveevõrguta külades on mitmeid teisi endiste põllumajandusettevõtete puurkaeve, mis 

lisaks farmidele ja muudele põllumajanduslikele tootmisettevõtetele varustavad tarbeveega ka külades 

asuvaid üksikuid korruselamuid. Puurkaevud on kas eraisikute või põllumajandusettevõtete 

omanduses. 

 
 

5.2.2. Ühisveevärgi torustikud 

5.2.2.1. Karksi-Nuia linn 

Karksi-Nuia linna läbib Halliste jõe org, mis jagab linna piirides asuva ühisveevärgi kaheks eraldi 

toimivaks süsteemiks. Esiteks linna veevõrguks, mis haarab suurema osa Karksi-Nuia linnast. Veevõrgu 

torustike pikkuseks on 17,3 km ning rajatud on see suuremalt jaolt hargvõrguna, mida varustatakse veega  

Veetorni tänava puurkaevust. Veevõrguga on ühendatud korruselamud, tööstusettevõtted ja infrastruktuur 

ning individuaalelamud. Teiseks Kase piirkonna veevõrk, mis paikneb linna kirdeosas, Halliste jõest 

põhja pool. Veetorustike pikkuseks on 1,6 km ning süsteem on rajatud hargvõrguna. Veevõrku toidab 
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Kase tn puurkaev. Veevõrku on ühendatud enamus Kase tn elamutest ning Kase Vabriku AS 

tootmishooned. 

 

Karksi-Nuia veevõrgu rajamisega alustati 1970-ndatel aastatel ning edasine ühisveevõrgu areng 

toimus koos linna arenguga. Torumaterjalina kasutati algselt Dn100 malmtorusid ja Dn50 raudtorusid. 

2005. aastal rajati Valga-Uulu projekti raames ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK) 

toetusel Karksi-Nuia Pärnu ning Tartu maantee veetorustikud. 2008. aastal SA KIK rajati toetusel Uus 

ja Kaare tänavate ning Lilli tee veetorustikud. Ajavahemikul 2011 kuni 2013 rajati uued veetorustikud 

EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Karksi valla veemajandusprojekti raames Arumäe, 

Koidu, Niine, Rahumäe, Kalda, Nurme, Põllu, Piiri, Kivi ja Veetorni tänavatel. Alates 2005. aastast 

rajatud polüetüleen (PE) materjalist torustikud on väga heas seisukorras. Vanemad metallist torustikud 

on osaliselt amortiseerunud ning vajavad asendamist uutega. Ühisveevärgi torustikele on paigaldatud 

tuletõrjeveevõtuks hüdrandid. Karksi-Nuia linna ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 

skeemidel KNUIA ja KN-KASE. 
 
Tabel 5-7: Karksi-Nuia linna ühisveevärgi torustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 
Eha, Oru ja Ettevõtluse tänavate veetorustikud (Dn100malm, De32pe), 
malmtorustikud on rahuldavas ja plasttorustikud heas seisukorras 

1970-d 
1990-d 

10 920 

2 Põhja tn veetorustik (De110pe, De32pe) kuni Eha tn 2a, väga heas seisukorras 2013 4 170 

3 
Pärnu mnt veetorustik (De110pe, De32pe) kuni Keskväljakuni, sh Viljandi mnt 1 

ühendus, väga heas seisukorras 
2005 13 800 

4 Piiri tn veetorustik (De110pe, De32pe) kuni Kivi tänavani, väga heas seisukorras 2013 23 750 

5 
Piiri tn veetorustik (De90pe, De63pe, De32pe) kuni Kassepa teeni, heas 
seisukorras, osaliselt maakraanid puuduvad 

1995 
2011 

12 625 

6 Arukse veetorustik (Dn100malm, De40pe, De25pe), rahuldavas seisukorras 
1970-d 

1990-d 
3 500 

7 
Väike, Põllu ja Umb tänavate veetorustik (De110pe, De90pe, De63pe, De32pe), 

väga heas seisukorras 
2013 14 600 

8 
Põllu tn ja Pärnu mnt vahelise ning Keskväljaku piirkonna ühendustorustikud 
(Dn100malm, De32pe) valdavalt rahuldavas seisukorras, osaliselt maakraanid 

puuduvad 

1970-d 

1990-d 
9 640 

9 Nurme nt veetorustik (De63pe, De32pe), väga heas seisukorras 2013 8 300 

10 
Aasa ja Niidu tn veetorustik (Dn100malm, Dn50teras), mitterahuldavas 

seisukorras, maakraanid puuduvad 
1970-d 22 505 

11 
J.Kivistiku ja Väike-Aia tänavate veetorustik (Dn100malm, Dn50 teras), 

mitterahuldavas seisukorras, maakraanid puuduvad 
1970-d 29 690 

12 
Lepiku tn veetorustik (Dn100malm, Dn50teras), mitterahuldavas seisukorras, 
maakraanid puuduvad 

1970-d 23 470 

13 Rahumäe tn veetorustik (De63pe, De32pe), väga heas seisukorras 2013 17 480 

14 Kivi tn veetorustik (De110pe, De32pe), väga heas seisukorras 
2013 

2014 
1 520 

15 Kaare tn veetorustik (De110pe, De32pe), väga heas seisukorras 2008 14 460 

16 
Aia tn veetorustik (Dn100malm), rahuldavas seisukorras, osaliselt maakraanid 

puuduvad 
1970-d 11 400 

17 Loigu tn veetorustik (De32pe), heas seisukorras 2002 3 130 

18 
Võidu ja Männiku tänavate veetorustik (Dn100malm, Dn50teras), rahuldavas 
seisukorras, maakraanid puuduvad 

1970-d 9 785 

19 
Loode tn veetorustik (De90pe, De32pe) kuni Soo tänavani, heas seisukorras, 

osaliselt maakraanid puuduvad 
2011 16 780 

20 Arumäe tn veetorustik (De63pe, De32pe), väga heas seisukorras 2013 16 690 

21 

Lõuna tn veetorustik (Dn100malm, Dn65malm, Dn50teras) koos Soo tn haruga, 

rahuldavas seisukorras, osaliselt maakraanid puuduvad ja osaliselt kulgeb torustik 

läbi korrusmajade 

1970 18 910 

22 
Veetorni tn veetorustik (De140pe, De32pe), väga heas seisukorras, koos veetorni 

ühendusega 
2013 6 575 

23 
Tööstuse tn veetorustik (De110pe, Dn100malm), malmtorustik rahuldavas ja 
plasttorustik väge heas seisukorras, maakraanid puuduvad 

1970-d 
2011 

4 590 

24 Niine tn veetorustik (De110pe, De50pe, De32pe), väga heas seisukorras 2013 6 250 

25 Lille tee veetorustik (De110pe, De32pe), väga heas seisukorras 2008 2 175 

26 
Uus tn veetorustik (De110pe, De32pe) koos Lille tee torustiku ühendusega, väga 

heas seisukorras 
2008 16 695 
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27 
Tartu mnt veetorustik (De110pe, De32pe) alates Keskväljakust kuni Lilli tee 8, 

koos Heina tn haruga, väga heas seisukorras 
2005 48 1 520 

28 
Lossimäe ja Kalda tänavate veetorustik (Dn100malm, De63pe, De32pe), 
malmtorustik rahuldavas ja plasttorustik väga heas seisukorras, osaliselt 

maakraanid puuduvad 

1970-d 

2013 
18 705 

29 
Gümnaasiumi piirkonna veetorustik (Dn100malm, De90pe, Dn25teras), malm- ja 
terastorustik rahuldavas seisukorras, plasttorustik väga heas seisukorras, osaliselt 

läbib torustik hooneid 

1970-d 

2011 
4 635 

30 

Kase piirkonna Kase ja Tehase tänavate ning Polli tee veetorustik kuni tanklani 

(De63pe, De50pe, De32pe, Dn25teras), plasttorustik heas ja terastorustik 
rahuldavas seisukorras, osaliselt maakraanid puuduvad 

1970-d 

1996 
2006 

22 1 640 

 kokku  401 18 910 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 

Karksi-Nuia ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse A.Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi köögist, 

Konsumi kauplusest, Aasa tn 10 ja Mäe tn elamust. 2014. aastal kõigis eelnimetatud kohtades võetud 

veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised näitajad vastasid sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 

määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.  
 

 

5.2.2.2. Karksi küla 

Karksi küla ühisveevärgi torustike rajamisega alustati 1960-ndatel aastatel. Koos asula arendamisega 

laiendati ühisveevärki 1970-1980-ndatel.  Ajavahemikul 2011 kuni 2013 rajati uued veetorustikud EL 

Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Karksi valla veemajandusprojekti raames Kivi, Pargi, Tare ja 

Allika tänavatel. Vanemate torustike rajamisel on torumaterjalina kasutatud 100 mm ja 63 mm 

läbimõõduga malmtorusid ning 50 mm läbimõõduga raudtorusid. Uuemad torustikud on rajatud PE 

materjalist.  

 

Küla territooriumil paikneb kaks eraldiseisvat veevarustuse süsteemi: 

 keskasula ühisveevärk, mis haarab enda alla kogu Karksi küla kompaktselt paikneva keskasula ja 

on rajatud ringvõrguna Karksi mõisapargi ja endise põllumajandusettevõtte töökodade ümber, 

kust suunduvad tupiktrassid kiirtena korruselamuteni. Käesoleval ajal ühisvee ringsüsteem ei 

toimi, ringvõrk on siibritega suletud, mille tulemusena toimivad keskasulas kaks eraldi 

puurkaevudest toituvat veevarustussüsteemi. 

 Indumäe piirkonna ühisveevärk, mis paikneb keskasulast umbes 0,8 km kaugusel lõunasuunal. 

Seal on rajatud 1,7 km pikkune hargvõrk, mis ühendab alal paiknevaid eramuid. Indumäe 

veevõrku toidab Tamme tn puurkaev. 
 
Tabel 5-8: Karksi küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 Kivi tn veetorustik (De90pe, De63pe, De50pe, De32pe), väga heas seisukorras 2013 16 410 

2 

Pargi tn veetorustik (De110pe, Dn100malm, Dn75malm, De63pe) alates Puiestee 

tänavast kuni Tare tänavani, malmtorustik rahuldavas ja plasttorustik väga heas 
seisukorras  

1980-d 

2013 
17 1 095 

3 
Kaare tn veetorustik (Dn100malm, Dn65malm), rahuldavas seisukorras, 

maakraanid puuduvad 
1980-d 9 455 

4 

Karksi töökoja piirkonna veetorustik (De110pe, Dn100malm, Dn75malm, 

Dn50malm, De32pe) alates Keskuse puurkaev-pumplast, malmtorustik rahuldavas 
ja plasttorustik heas seisukorras, maakraanid osaliselt puuduvad 

1960-d 
1980-d 

2011 

2013 

8 1 230 

5 
Karksi õlletehase piirkonna veetorustik (Dn100malm, Dn65malm, Dn50malm, 
Dn25teras) alates Karksi-Anija teelt kuni Puidukojani, sh Metsapunkti ja Kiigemäe 

harud, rahuldavas seisukorras, maakraanid puuduvad 

1970-d 
1980-d 

1990-d 

4 970 

6 
Tare tn veetorustik (De63pe, De50pe, De32pe, Dn25teras) kuni Allika tänavani ja 

Kärbi kinnistuni, plasttorustik väga heas ja terastorustik rahuldavas seisukorras 

1980-d 

2013 
11 530 

7 
Allika tn veetorustik (De63pe, De50pe, De32pe) kuni Uue Puurkaev-pumplani, 
väga heas seisukorras 

2013 7 250 

8 
Karksi-Nuia Anikatsi tee piirkonna veetorustik (Dn50teras) kuni Pärna kinnistuni, 

rahuldavas seisukorras 
1980-d 2 580 

9 
Indumäe puurkaev-pumpla piirkonna veetorustik (Dn50teras), rahuldavas 
seisukorras 

1980-d 11 1 690 
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 kokku  85 7 210 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 

Karksi küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Karksi kauplusest, Puidukoda OÜ kinnistul ja 

Tamme tee 3 kinnistul. Viimase kahe aasta jooksul eelnimetatud kohtades võetud veeanalüüside 

mikrobioloogilised ja keemilised näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele (analüüside kuupäevad 22.07.2014. a, 11.11.2014. a).  

 

5.2.2.3. Polli küla 

Polli küla ühisveevärgi torustike rajamisega alustati 1960-ndatel aastatel. Koos asula arendamisega 

laiendati ühisveevärki 1970-1980-ndatel.  Ajavahemikul 2011 kuni 2013 rajati uus veetorustik EL 

Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Karksi valla veemajandusprojekti raames pumbajaama ja 

Longi tee vahele. Vanemate torustike rajamisel on torumaterjalina kasutatud 100 mm ja 63 mm 

läbimõõduga malmtorusid ning 50 mm läbimõõduga terastorusid. Uuemad torustikud on rajatud PE 

materjalist. 

 
Tabel 5-9: Polli küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Longi tee ja Uus tn piirkonna veetorustik (De110pe, DN100malm, De65malm, 

De50malm, Dn25teras), malm- ja terastorustik rahuldavas ning plasttorustik väga 
heas seisukorras, maakraanid osaliselt puuduvad 

1970-d 

1980-d 
2013 

15 1 180 

2 
Kullioru tee veetorustik (Dn25teras) alates Uus tn 2, rahuldavas seisukorras, 

maakraanid puuduvad 
1970-d 3 240 

3 
Polli mõisa lautade piirkonna veetorustik (Dn100malm, Dn50malm, Dn25teras) 
alates puurkaev-pumplast nr 6143, rahuldavas seisukorras, maakraanid puuduvad 

1970-d 7 940 

 kokku  25 2 360 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 

Polli küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Polli hooldekodust. Viimase kahe aasta jooksul 

eelnimetatud kohtades võetud veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised näitajad on vastanud 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele (viimase 

analüüsi kuupäev 22.07.2014. a).  

 
 

5.2.3. Tuletõrjeveevarustus 

5.2.3.1. Karksi-Nuia linn 

Karksi-Nuia linna tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas Veetorni tn 3 asuva Karksi-Nuia 

puurkaev-pumpla, 120 m³ suuruse veereservuaariga veetorni ning tuletõrjehüdrantide abil. Karksi-Nuia 

linnas asub kokku 25 tuletõrjehüdranti, mis on paigaldatud kuni De110 mõõdus ühisveevärgi torustikule. 

Karksi-Nuia linna Kase piirkonnas on tuletõrje veevõtukohaks tiik ja selle kõrval asuv tähistatud 

hüdrantkaev. Karksi-Nuia linna tuletõrjehüdrantide asukohad on esitatud Lisa 1 skeemidel KNUIA ja KN 

KASE. 

 

5.2.3.2. Karksi küla 

Karksi küla tuletõrjeveevarustus on korraldatud tiikide abil. Tuletõrje veevõtuks on võimalik kasutada 

Mõisa pargi asuvaid tiike ning Karksi puidukoja kõrval asuvat tiiki. Karksi küla tuletõrje veevõtukohtade 

asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil KARKSI. 
 

5.2.3.3. Polli küla 

Polli küla tuletõrjeveevarustus on korraldatud veemahutite abil. Polli tee ja Longi tee ristmikul asub 

veemahuti suurusega 100 m³ ja Polli mõisa lautade juures veemahuti suurusega 150 m³. Lisaks on 

võimalik tuletõrjevett võtta Linnutare paisjärvest. Polli küla tuletõrje veevõtukohtade asukohad on 

esitatud Lisa 1 skeemil POLLI. 
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5.3. Ühiskanalisatsiooni rajatised 

5.3.1. Reoveepuhastid 

5.3.1.1. Karksi küla 

Karksi küla reoveepuhasti asub Karksi-Nuia – Anikatsi tee ääres Kuusikniidu kraavi kaldal Karksi 

Puhastusseadmete kinnistul. 2013. aastal toimunud ja EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud 

Karksi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamise ja rekonstrueerimise projekti käigus lammutati 

samas asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus. Reoveepuhasti asukoht on 

näidatud Lisa 1 skeemil KARKSI. 
 

Foto 5-28: Karksi reoveepuhasti 

 

Foto 5-29: Karksi reoveepuhasti 

 

Foto 5-30: Karksi reoveepuhasti 

 

 

Karksi reoveepuhasti hüdrauliline koormus on Q=45...60 m³/24h jooksul  ehk Q=5...7 m³/h,  

reostuskoormus R=400...600 ie ja orgaaniline koormus on 24...36 kgBHT7/d. Puhastisse juhitakse 

puhastamiseks Karksi külas ja AS Karme õlletehases tekkiv reovesi. 

 

Karksi reoveepuhasti õhustuskamber (V=42m³), anoksiline kamber (V=30m³), järelsetiti (V=17,2m³) ja 

mudamahuti (V=27m³) on ehitatud monoliitsest betoonist. Tehnoloogiliste seadmete hoone on rajatud 

puhasti betoonmahutite peale. Tehnohoones on kolm ruumi: tehnoloogiliste seadmete ruum, kilbiruum 

koos operaatori töölauaga ja õhutuskambri ning järelsetiti peale jääv ruum. Tehnohoone seinad on 

puidust sõrestikseinad, mis on soojustatud villaga ning kaetud väljast profiilplekiga. Siseseinad on kaetud 

niiskuskindla vineeriga. Katuseks on ühepoolse kaldega katuslagi, mis on kaetud profiilplekiga.  

 

Puhastusprotsess toimub aktiivmudapuhastis automaatselt ning seda juhib ühtne automaatikasüsteem, mis 

on omakorda integreeritud GSM võrgu kaudu toimiva jälgimissüsteemiga. Reovee mehaaniliseks 

eelpuhastamiseks on tehnohoonesse paigaldatud: automaatne eelvõre (P=0,5kW) koos jäätmete 

konteineriga. Tehnohoones asuvad lisaks kaks KAESER puhurit (P=5,5kW ja P=1,0kW) 

aeratsioonikambri ja mudamahuti õhustamiseks, automaatika- ja elektrikilbid. Reovee bioloogiline 

puhastamine toimub aktiivmudaga läbi transformeerimise ja separeerimisega eraldi mahutites. 

Protsessimahutid koosnevad anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning järelsetitist. Anaeroobses 

tankis ja anoksilises tankis asub segisti ABS RW 2022 (P=1,9kW). Aeratsioonikambris asuvad JÄGER 

350 ketasaeraatorid (36 tk). Puhastis on keemiline fosfori eemaldamine MAGDOS seadmega kemikaali 

(raudIIIsulfaat) automaatse annustamisega aeratsioonikambrisse. Puhastis on väljuvale heitveele 

induktiivne vooluhulgamõõtur Danfoss (DN80). Reoveepuhasti tihenenud muda veetakse paakautodega 

tahendamisele Kalme reoveepuhastisse. Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga ning selle juurde on rajatud 

ümberpööramise plats ning juurdepääsutee. 

 

AS Karme õlletehasest tuleva reovee ebaühtlase reostuskoormuse leevendamiseks on puhasti juurde 

rajatud täiendavalt reoveepumpla ja ühtlustusmahuti (V=65m³) mikseri ja pumbaga. Tehasest tuleva 

reovee vooluhulgaks on arvestatud Q=10m/d ja reostuskoormuseks R=12 kgBHT7/d (200 ie). 

Reoveepumplas asub kaks sukelpumpa ning ühtlusmahutis asub üks sukelpump. Tehnohoones asub 

täiendav induktiivne vooluhulgamõõtur Danfoss (DN80). 
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Tabel 5-14: Karksi reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja 
Piirmäär erikasutusloal 

(mg/l) 

Sisenev reovesi 

IV kv 2014 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 

IV kv 2014 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 245 14 

Hõljuvained 35 157 12 

Üldfosfor (Püld) ei limiteerita 11 0,3 

Üldlämmastik (Nüld) 60,0 73 12 

KHT 125 574 33 

pH 6-9 7,5 7,6 

Allikas: Iivakivi AS 

 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Kuusikniidu kraav. 

Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Iivakivi väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV/321059. 

 

5.3.1.2. Polli küla 

Polli küla reoveepuhasti asub Polli küla lääneosas Kutsiku oja kaldal Polli Puhastusseadmete kinnistul. 

2013. aastal toimunud ja EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Karksi valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni laiendamise ja rekonstrueerimise projekti käigus lammutati samas asukohas paiknenud 

vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus. Vanad biotiigid korrastati. Polli reoveepuhasti ja 

biotiikide asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil POLLI. 

 
Foto 5-31: Polli reoveepuhasti 

 

Foto 5-32: Polli reoveepuhasti 

 

Foto 5-33: Polli reoveepuhasti 

 

 

Polli reoveepuhasti hüdrauliline koormus on Q=35...40 m³/24h jooksul  ehk Q=3,5...4,0 m³/h,  

reostuskoormus R=250...300 ie ja orgaaniline koormus on 18...21 kgBHT7/d. Puhastisse juhitakse 

puhastamiseks Polli külas ja Karksi-Nuia linna Kase piirkonnas tekkiv reovesi. 

 

Polli reoveepuhasti õhustuskamber (V=26m³), anoksiline kamber (V=14m³), järelsetiti (V=7,4m³) ja 

mudamahuti (V=15m³) on ehitatud roostevabast terasest ja liivapüünis polüetüleenist. Tehnoloogiliste 

seadmete hoone on rajatud puhasti kõrvale. Tehnohoones on kaks ruumi: tehnoloogiliste seadmete ruum 

ja kilbiruum. Tehnohoone seinad on puidust sõrestikseinad, mis on soojustatud villaga ning kaetud 

väljast profiilplekiga. Siseseinad on kaetud niiskuskindla vineeriga. Katuseks on ühepoolse kaldega 

katuslagi, mis on kaetud profiilplekiga.  

 

Puhastusprotsess toimub aktiivmudapuhastis automaatselt ning seda juhib ühtne automaatikasüsteem, mis 

on omakorda integreeritud GSM võrgu kaudu toimiva jälgimissüsteemiga. Reovee mehaaniliseks 

eelpuhastamiseks on tehnohoonesse paigaldatud: automaatne eelvõre (P=0,5kW) koos jäätmete 

konteineriga ja liivapüünisega. Tehnohoones asuvad lisaks kaks KAESER puhurit (P=2,5kW ja 

P=1,5kW) aeratsioonikambri ja mudamahuti õhustamiseks, automaatika- ja elektrikilbid. Reovee 

bioloogiline puhastamine toimub aktiivmudaga läbi transformeerimise ja separeerimisega eraldi 

mahutites. Protsessimahutid koosnevad anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning järelsetitist. 

Anaeroobses tankis ja anoksilises tankis asub segisti ABS RW 2022 (P=1,9kW). Aeratsioonikambris 

asuvad JÄGER 350 ketasaeraatorid (15 tk). Lisaks asub mudamahutis 3 ja liivapüünises 1 aeraator. 

Puhastis on keemiline fosfori eemaldamine MAGDOS seadmega kemikaali (raudIIIsulfaat) automaatse 

annustamisega aeratsioonikambrisse. Puhastis on väljuvale heitveele induktiivne vooluhulgamõõtur 

Danfoss (DN80). Reoveepuhasti tihenenud muda veetakse paakautodega tahendamisele Kalme 
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reoveepuhastisse. Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga ning selle juurde on rajatud ümberpööramise plats 

ning juurdepääsutee. 
 
Tabel 5-15: Polli reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja 
Piirmäär erikasutusloal 

(mg/l) 

Sisenev reovesi 

IV kv 2014 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 

IV kv 2014 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 325 3,2 

Hõljuvained 35 30 7,8 

Üldfosfor (Püld) ei limiteerita 3,8 0,4 

Üldlämmastik (Nüld) ei limiteerita 17 4,4 

KHT 150 570 22 

pH 6-9 9 7,8 8,0 

Allikas: Iivakivi AS 

 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Kutsiku oja. Puhasti 

kuja ulatus on 50 meetrit ja biotiikide kuja ulatus on 100 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le 

Iivakivi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/321059. 

 
 

5.3.1.3. Univere küla 

Karksi-Nuia linna reovesi suunatakse puhastamiseks Univere külas asuvasse Kalme reoveepuhastisse. 

2013. aastal toimunud ja EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Karksi valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni laiendamise ja rekonstrueerimise projekti käigus lammutati samas asukohas paiknenud 

vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus. Vanad biotiigid puhastati ja jäeti kasutusele. Kalme 

reoveepuhasti ja biotiikide asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil UNIVERE. 
 

Foto 5-34: Kalme reoveepuhasti 

 

Foto 5-35: Kalme reoveepuhasti 

 

Foto 5-36 : Kalme reoveepuhasti  

 

 

Kalme reoveepuhasti hüdrauliline koormus on Q=200...250 m³/24h jooksul  ehk Q=18,7...25,0 m³/h,  

reostuskoormus R=1700...2100 ie ja orgaaniline koormus on 102...126 kgBHT7/d. Puhastisse juhitakse 

puhastamiseks Karksi-Nuia linnas tekkiv reovesi ning samuti toimub puhastis ülejäänud Karksi valla 

asulatest purgitava reovee puhastamine ning Karksi ja Polli reoveepuhastite liigmuda tahendamine. 

 

Kalme reoveepuhasti õhustuskamber (V=180m³), anoksiline kamber (V=100m³), järelsetiti (V=36m³) ja 

esimene mudamahuti (V=47m³) ning teine mudamahuti (V=27m³) on ehitatud monoliitsest betoonist. 

Tehnoloogiliste seadmete hoone on rajatud osaliselt puhasti betoonmahutite peale ja osaliselt nende 

kõrvale, lintvundamendile. Tehnohoones on viis ruumi: tehnoloogiliste seadmete ruum, puhurite ruum, 

kilbiruum, puhkeruum ja tualettruum. Tehnohoone seinad on soojade ruumide osas ehitatud FIBO 

blokkidest, mis on osaliselt soojustatud villaga ning kaetud väljast profiilplekiga. Siseseinad on kaetud 

niiskuskindla vineeriga. Külmade ruumide osas on hoone seinad rajatud puitkarkassidele, mis on kaetud 

profiilplekiga. Katuseks on ebasümmeetriline viilkatus, mis on kaetud profiilplekiga.  

 

Puhastusprotsess toimub aktiivmudapuhastis automaatselt ning seda juhib ühtne automaatikasüsteem, mis 

on omakorda integreeritud GSM võrgu kaudu toimiva jälgimissüsteemiga. Reovee mehaaniliseks 

eelpuhastamiseks on tehnohoonesse paigaldatud: automaatne kruvivõre M.A.IND 2T (P=0,5kW) koos 

jäätmete konteineriga ja liivapüünisega M.A.IND (P=0,6kW). Tehnohoones asuvad lisaks neli KAESER 

puhurit (P=2x7,5kW ja P=2x0,8kW) aeratsioonikambri ja mudamahuti õhustamiseks, automaatika- ja 

elektrikilbid. Reovee bioloogiline puhastamine toimub aktiivmudaga läbi transformeerimise ja 
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separeerimisega eraldi mahutites. Protsessimahutid koosnevad anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest 

ning järelsetitist. Anaeroobses tankis ja anoksilises tankis asuvad kaks segistit ABS RW 2022 

(P=2x1,9kW). Aeratsioonikambris asuvad JÄGER 350 ketasaeraatorid (102 tk). Puhastis on keemiline 

fosfori eemaldamine MAGDOS seadmega kemikaali (raudIIIsulfaat) automaatse annustamisega 

aeratsioonikambrisse. Puhastis on induktiivsed vooluhulgamõõturid Siemens (DN80 3 tk ja DN40 1 tk). 

Muda tahendatakse mudapressiga Huber RoS3Q280 ja tahendatud muda kogutakse multilift (L=5,5m) 

konteinerisse, mis paikneb tehnohoones, vahetult mudapressi kõrval. Vajadusel toimub muda tahedamine 

puhasti ja biotiikide vahel asuval mudatahenduse väljakul ning heitvee järelpuhastus biotiikides. Puhasti 

on ümbritsetud piirdeaiaga ning selle juurde on rajatud ümberpööramise plats ning juurdepääsutee. 
 
Tabel 5-16: Kalme reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja 
Piirmäär erikasutusloal 

(mg/l, pH ühik) 

Sisenev reovesi 

IV kv 2014 (mg/l) 

Väljuv heitvesi 

IV kv 2014 (mg/l) 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 130 5,6 

Hõljuvained 35 81 6,8 

Üldfosfor (Püld) 4,5 8,5 3,3 

Üldlämmastik (Nüld) 60,0 59 16 

KHT 125 320 29 

nafta 1,0 - - 

pH 6-9 9 8,0 8,1 

Allikas: Iivakivi AS 

 

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti biotiikide väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on 

Kalmekraav. Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit ja biotiikide kuja ulatus on 100 meetrit. Heitvee 

juhtimiseks suublasse on AS-le Iivakivi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/321059. 
 

 

5.3.2. Reovee ülepumplad 

5.3.2.1. Karksi-Nuia linn 

Karksi-Nuia linnas asuvad viis reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse linnas 

tekkiv reovesi puhastamiseks Kalme ja Polli reoveepuhastitesse. Tegemist on kaasaegsete 

kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja automaatika- ning häireedastussüsteemiga. 

Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel KNUIA ja KN-KASE. 

 
Tabel 5-19: Karksi-Nuia ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(m³/h) 

Pumpade 

võimsus (P1, 

kW) 

Märkused 

Uue tn ülepumpla Karksi-Nuia, Uus tn 10 8,0 1,9+1,9 
Kompaktpumpla. Heas korras. Kaks 

ABS pumpa AS 0830 S13/4D, 

rajatud 2013. aastal. 

Gümnaasiumi 

ülepumpla 
Karksi-Nuia, Kooli tn 10 8,0 1,9+1,9 

Kompaktpumpla. Heas korras. Kaks 
ABS pumpa AS 0830 S13/4D, 

rajatud 2013. aastal. 

Kalda tn 

ülepumpla 
Karksi-Nuia, Kalda tn 20 8,0 1,9+1,9 

Kompaktpumpla. Heas korras. Kaks 
ABS pumpa AS 0830 S13/4D, 

rajatud 2013. aastal. 

Põhja tn 

ülepumpla 
Karksi-Nuia, Põhja tn 20 8,0 1,9+1,9 

Kompaktpumpla. Heas korras. Kaks 

ABS pumpa AS 0830 S13/4D, 
rajatud 2013. aastal. 

Kase I ülepumpla Karksi-Nuia, Polli tee 10 8,0 1,9+1,9 
Kompaktpumpla. Heas korras. Kaks 

ABS pumpa AS 0830 S13/4D, 

rajatud 2013. aastal. 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 

 

5.3.2.2. Karksi küla 

Karksi külas asuvad kaks reovee kanalisatsiooni ülepumplat. Mõlemad pumplad asuvad Karksi 

reoveepuhasti juures. Neist esimese kaudu suunatakse puhastisse isevoolselt Karksi reoveepuhastini 

jõudnud reovesi. Teise kaudu suunatakse vahetult enne reoveepuhastit asuvasse ühtlustusmahutisse 

AS Karme õlletehasest tulev reovesi. Tegemist on kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud 

kahe pumba ja automaatika- ning häireedastussüsteemiga. Pumplate asukoht on näidatud Lisa 1 

skeemil KARKSI. 
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Tabel 5-20: Karksi küla ühiskanalisatsiooni ülepumpla 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(m³/h) 

Pumpade 

võimsus (P1, 

kW) 

Märkused 

Karksi RVP 

ülepumpla 
Karksi Puhastusseadmed, 

Karksi küla 20 8,0 1,9+1,9 
Kompaktpumpla. Väga heas korras. 
Kaks ABS pumpa AS 0830 S13/4D, 

rajatud 2013. aastal. 

Karme ülepumpla 
Karksi Puhastusseadmed, 

Karksi küla 
20 8,0 1,9+1,9 

Kompaktpumpla. Väga heas korras. 
Kaks ABS pumpa AS 0830 S13/4D, 

rajatud 2013. aastal. 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 
 

5.3.2.3. Polli küla 

Polli külas asuvad kaks reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse Tare piirkonnas ja 

Polli külas tekkiv reovesi puhastamiseks Polli reoveepuhastisse. Neist teine pumpla asub Polli 

reoveepuhasti juures.  Tegemist on valdavalt kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe 

pumba ja automaatika- ning häireedastussüsteemiga. Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil 

POLLI. 
 
Tabel 5-21: Polli küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(m³/h) 

Pumpade 

võimsus (P1, 

kW) 

Märkused 

Kase II ülepumpla Polli küla, Polli tee 10 8,0 1,9+1,9 
Kompaktpumpla. Heas korras. Kaks 

ABS pumpa AS 0830 S13/4D, 

rajatud 2013. aastal. 

Polli 

reoveepuhasti 

ülepumpla 

Polli küla, Polli 
puhastusseadmed 20 8,0 1,9+1,9 

Kompaktpumpla. Heas korras. Kaks 

ABS AS 0830 S13/4D, rajatud 

2013. aastal. 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 
 

 

5.3.3. Reovee purgimissõlmed 

5.3.3.1. Univere küla 

Karksi vallas on üks purgimissõlm, mis asub Univere külas oleva Kalme reoveepuhasti juures. 

Purgimissõlme valdajaks on Iivakivi AS. Kalme RVP purgimissõlme asukoht on näidatud Lisa 1 

skeemil UNIVERE.  
 

 

5.3.4. Ühiskanalisatsiooni torustikud 

5.3.4.1. Karksi-Nuia linn 

Karksi-Nuia linna läbib Halliste jõe org, mis jagab linna piirides asuva ühiskanalisatsiooni sarnaselt 

ühisveevärgile kaheks eraldi toimivaks süsteemiks. Esiteks Karksi-Nuia linna reoveekogumisala asuvaks 

ühiskanalisatsiooniks, mis haarab suurema osa Karksi-Nuia linnast. Kanalisatsioonitorustike pikkuseks 

on 16,2 km ning selle kaudu kogutakse piirkonnas tekkiv reovesi kokku ja suunatakse puhastamiseks 

Univere külas asuvasse Kalme reoveepuhastisse. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud enamus 

korruselamud, tööstusettevõtted ja infrastruktuur ning individuaalelamud. Teiseks Kase piirkonna 

ühiskanalisatsioon, mis asub väljaspool reoveekogumiala ja paikneb linna kirdeosas, Halliste jõest põhja 

pool. Kanalisatsioonitorustike pikkuseks on 0,9 km ning selle kaudu kogutakse Kase piirkonnas tekkiv 

reovesi kokku ja suunatakse puhastamiseks Polli küla reoveepuhastisse. Ühiskanalisatsiooniga on 

ühendatud enamus Kase tn elamutest ning Kase Vabriku AS tootmishooned. 

 

Karksi-Nuia ühiskanalisatsiooni rajamisega alustati 1970-ndatel aastatel. Enamus kanalisatsioonist on 

isevoolne ning varasemalt kasutati torumaterjalina valdavalt asbest-tsementtorusid. 2005. aastal rajati 

Valga-Uulu projekti raames ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK) toetusel Karksi-Nuia 

Pärnu ning Tartu maantee kanalisatsioonitorustikud. 2008. aastal SA KIK rajati toetusel Uus ja Kaare 

tänavate ning Lilli tee torustikud. Ajavahemikul 2011 kuni 2013 rajati uued veetorustikud EL 

Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Karksi valla veemajandusprojekti raames Aia, Arumäe, 
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Koidu, Niine, Rahumäe ja Kalda tänavatel. Alates 2005. aastast rajatud polüvinüülkloriid (PVC) 

materjalist torustikud on väga heas seisukorras. Vanemad asbest-tsementtorustikud on osaliselt 

amortiseerunud ning vajavad asendamist uutega. Karksi-Nuia linna ühiskanalisatsiooni torustike 

asukohad on esitatud Lisa 1 skeemidel KNUIA ja KN-KASE. 

 

Karksi-Nuia linnas on enne reovee suunamist ühiskanalisatsiooni kohtpuhastuseadmetena kasutusel: 

 Karksi-Nuia gümnaasiumi rasvapüüdja. 
 
Tabel 5-26: Karksi-Nuia ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 
Ettevõtluse tn isevoolne kanal.torustik (Dn200asb) kuni Põhja tn ülepumplani, 

rahuldavas seisukorras 
1970-d 10 980 

2 Eha ja Oru tänavate isevoolne kanal.torustik (Dn200asb), rahuldavas seisukorras 1970-d 6 245 

3 
Pärnu mnt isevoolne.kanal torustik (De200pvc) alates Keskväljakust, koos Heina tn 

haruga, väga heas seisukorras 
2005 9 700 

4 
Põhja tn isevoolne kanal.torustik (Dn250keraam) kuni Põhja tn ülepumplani, 
rahuldavas seisukorras 

1970-d 2 260 

5 
Piiri tn isevoolne kanal.torustik (Dn250keraam, Dn150asb), kuni Kassepa teeni, 

rahuldavas seisukorras 
1970-d 30 2 100 

6 Nurme tn isevoolne kanal.torustik (Dn200asb), rahuldava seisukorras 1970-d 5 250 

7 
Niidu ja Aasa tänavate isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, Dn150asb), 
mitterahuldavas seisukorras 

1970-d 21 610 

8 
Kivi tn isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, De110pvc), asb.torustik 

mitterahuldavas ja pvc-torustik väga heas seisukorras 

1970-d 

2014 
1 410 

9 
J.Kivistiku ja Aia tänavate isevoolne kanal.torustik (Dn200asb), mitterahuldavas 

seisukorras 
1970-d 32 645 

10 Lepiku tn isevoolne kanal.torustik (Dn200asb), mitterahuldavas seisukorras 1970-d 26 510 

11 
Rahumäe ja Umb tänavate isevoolne kanal.torustik (De160pvc), väga heas 

seisukorras 
2013 19 540 

12 Väike ja Põllu tänavate isevoolne kanal.torustik (De160pvc), väga heas seisukorras 2013 14 470 

13 
Põllu ja Pärnu mnt vaheline isevoolne kanal.torustik (Dn200asb), rahuldavas 

seisukorras 
1970-d 6 580 

14 Loigu tn isevoolne kanal.torustik (De160pvc), väga heas seisukorras 2002 3 180 

15 Kaare tn isevoolne kanal.torustik (De160pvc), väga heas seisukorras 2008 13 425 

16 

Võidu ja Kivi tänavate vaheline isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, De160pvc) 

koos Võitu tn 7 ja 8 ühendustega, plasttorustik väga heas ja asb.torustik rahuldavas 

seisukorras 

1970-d 

2013 
5 535 

17 
Võidu tn isevoolne kanal.torustik (Dn200asb) kuni Tartu maanteeni, rahuldavas 
seisukorras 

1970-d 6 300 

18 Aia tn isevoolne kanal.torustik (De160pvc), väga heas seisukorras 2013 10 230 

19 
Loode tn isevoolne kanal.torustik (Dn250keraam, DN200asb) alates Tööstuse 

tänava ühendustest kuni Kassepa teeni, rahuldavas seisukorras 
1970-d 16 1 130 

20 

Arumäe ja Lõuna tänavate piirkonna isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, 

De160pvc), sh Veetorni tn 1 haru, asb.torustik rahuldavas ja plasttorustik väga heas 
seisukorras 

1970-d 

2013 
35 1 350 

21 Niine tn ja Lilli tee isevoolne kanal.torustik (De160pvc), väga heas seisukorras 
2013 

2008 
8 450 

22 Tartu mnt isevoolne kanal.torustik (De200pvc, De160pvc), väga heas seisukorras 2005 47 1 450 

23 
Männiku tn 1 isevoolne kanal.torustik (Dn150asb) kuni Tartu maanteeni, 
rahuldavas seisukorras 

1970-d 1 150 

24 
Uus tn isevoolne kanal.torustik (De160pvc) kuni Uus tn ülepumplani, väga heas 

seisukorras 
2008 16 475 

25 
Gümnaasiumi piirkonna isevoolne kanal.torustik (Dn200asb) kuni Gümnaasiumi 

ülepumplani, rahuldavas seisukorras 
1970-d 5 585 

26 

Kalda tn isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, De160pvc) alates Metsa tänavast 

kuni Kalda tn ülepumplani, asb.torustik rahuldavas ja plasttorustik väga heas 

seisukorras 

1970-d 
2013 

12 660 

27 
Kase piirkonna Kase ja Tehase tänavate isevoolne kanal.torustik (Dn200asb) kuni 
Kase I ülepumplani, rahuldavas seisukorras 

1970-d 14 935 

 kokku  372 17 155 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 
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Tabel 5-27: Karksi-Nuia aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 
Kanal. survetorustik (Dn100malm, topelt-torustik) Põhja tn ülepumplast kuni 

Roosmäe kinnistu juures asuva voolurahustuskaevuni, mitterahuldavas seisukorras 
1970-d - 200 

2 
Kanal. survetorustik (De90pe) Kalda tn ülepumplast kuni Tartu mnt 3 juures asuva 
voolurahustuskaevuni, väga heas seisukorras 

2013 - 210 

3 
Kanal. survetorustik (Dn100malm) Gümnaasiumi tn ülepumplast kuni Võidu tn 7 

juures asuva voolurahustuskaevuni, rahuldavas seisukorras 
1970-d - 360 

4 
Kanal. survetorustik (De90pe) Uus tn ülepumplast kuni Tartu mnt 55 juures asuva 

voolurahustuskaevuni, väga heas seisukorras 
2005 - 70 

5 
Kanal. survetorustik (Dn100malm) Kase I ülepumplast kuni Polli tee Seedri 

kinnistu juures asuva voolurahustuskaevuni, rahuldavas seisukorras 
1970-d - 540 

 kokku   1 380 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 

5.3.4.2. Karksi küla 

Karksi küla ühiskanalisatsiooni torustike rajamisega alustati 1970-ndatel aastatel. Koos asula 

arendamisega laiendati ühisveevärki 1980-1990-ndatel.  Ajavahemikul 2011 kuni 2013 rajati uued 

veetorustikud EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Karksi valla veemajandusprojekti raames 

Kivi ja Pargi tänavatel. Vanemate torustike rajamisel on torumaterjalina on kasutatud 150 mm ja 200 mm 

läbimõõduga asbotsement torusid. Uuemad torustikud on rajatud PVC  materjalist läbimõõduga 160 ja 

200 mm.  

 

Küla territooriumil paikneb kaks eraldiseisvat ühiskanalisatsiooni süsteemi: 

 keskasula ühiskanalisatsioon, mis haarab enda alla kogu Karksi küla kompaktselt paikneva 

keskasula ja mille kaudu suunatakse keskasulas tekkiv reovesi puhastamiseks Karksi 

reoveepuhastisse; 

 Indumäe piirkonna ühiskanalisatsioon, mis paikneb keskasulast umbes 0,8 km kaugusel 

lõunasuunal. Seal on rajatud on 1,5 km pikkune kanalisatsioonivõrk, mis ühendab alal 

paiknevaid eramuid. Indumäe piirkonna reovesi puhastatakse mehaaniliselt septikus ning 

suunatakse sealt edasi Karksi veehoidlasse. 
 
Tabel 5-28: Karksi küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Kivi tn isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, De160pvc, De110pvc) kuni Pargi 

tänavani, sh Keskuse puurkaevu ühendus, asb.torustik rahuldavas ja plasttorustik 
väga heas seisukorras 

1980-d 

2013 
17 695 

2 
Pargi tn isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, De160pvc), asb.torustik rahuldavas ja 

plasttorustik väga heas seisukorras 

1980-d 

2013 
13 975 

3 
Kaare tn isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, Dn150asb) kuni Pargi tänavani, 

rahuldavas seisukorras 
1980-d 10 730 

4 

Karksi mõisa pargi piirkonna isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, De160pvc) 

alates Kivi tn 20 kuni Karksi Garaazi kinnistuni , asb.torustik rahuldavas ja 

plasttorustik väga heas seisukorras 

1986 

1990-d 

2013 

3 915 

5 
Tare ja Allika tänavate isevoolne kanal.torustik (Dn200asb) alates Pargi tn 26 
kinnistust kuni Karksi Garaazi kinnistuni, rahuldavas seisukorras 

1986 
1980-d 

17 1 000 

6 
Karksi Garaazi kinnistu ja reoveepuhasti vaheline isevoolne kanal.torustik 

(De200pvc), heas seisukorras 
1997 0 280 

7 
Karksi Õlletehase kinnistu ja reoveepuhasti Karme ülepumpla vaheline isevoolne 
kanal.torustik (De200pvc, De200asb), asb.torustik rahuldavas ja plasttorustik väga 

heas seisukorras 

1970-d 

2013 
1 250 

8 
Puidukoja kinnistu ja reoveepuhasti vaheline isevoolne kanal.torustik (Dn200asb), 

rahuldavas seisukorras 
1970-d 1 215 

9 
Indumäe piirkonna isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, Dn150asb), rahuldavas 
seisukorras 

1980-d 9 1 535 

 kokku  71 6 595 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 
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Tabel 5-29: Karksi küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 
Kanal. survetorustik (De90pe) Karme ülepumplast kuni reoveepuhasti 

ühtlustusmahutini, väga heas seisukorras 
2013 - 25 

2 
Kanal. survetorustik (De110pe) reoveepuhasti ülepumplast kuni reoveepuhastini, 
väga heas seisukorras 

2013 - 45 

 kokku   70 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 

 

5.3.4.3. Polli küla 

Polli ühiskanalisatsioon rajati valdavalt 1970-ndatel aastatel. Aastal 2012 rajati uus veetorustik EL 

Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Karksi valla veemajandusprojekti raames Polli mõisa ja 

reoveepuhasti vahele. Vanemate torustike rajamisel on torumaterjalina kasutatud 150 mm ja 200 mm 

läbimõõduga asbotsementtorusid. Uuemad torustikud on läbimõõduga 200 mm ja rajatud PVC 

materjalist. 
 
Tabel 5-30: Polli küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 
Polli tee Seedri kinnistu ja Kase II ülepumpla vaheline isevoolne kanal.torustik 

(Dn200asb) rahuldavas seisukorras 
1970-d - 325 

2 

Polli tee Polli Põllutöökooli II kinnistul asuva voolurahustuskaevu ja Peahoone 
vaheline kanal.torustik (Dn200asb, De160pvc) asb.torustik rahuldavas ja 

plasttorustik väga heas seisukorras, Peahoone (Uus tn 2) juures asub torustik on 

155 meetri ulatuses paralleelselt kulgev De160pe ja Dn200asb torustik, 
asb.torustikul puuduvad kuni Peahoone kinnistuni kaevud 

1970-d 
2009 

- 665 

3 Kullioru tee isevoolne kanal.torustik (Dn150asb), rahuldavas seisukorras 1970-d 2 240 

4 

Peahoone (Uus tn 2) isevoolne kanal.torustik (De200pvc, Dn200asb) kuni Polli 

mõisa pargis asuva kollektorini, asb.torustik rahuldavas ja plasttorustik väga heas 
seisukorras 

1970-d 

2013 
1 370 

5 
Longi tee ja Uus tn piirkonna isevoolne kanal.torustik (Dn200asb, Dn150asb), 

rahuldavas seisukorras 
1970-d 14 875 

6 

Longi tee 1 (Hooldekodu) ja Polli reoveepuhasti vaheline isevoolne kanal.torustik 

(De200pvc, Dn200asb), asb.torustik rahuldavas ja plasttorustik väga heas 

seisukorras 

1970-d 

2012 
1 510 

7 
Töökoja tee 1 isevoolne kanal.torustik (De200pvc, Dn200asb) kuni Polli mõisa 

pargis kollektorini, rahuldavas seisukorras 
1970-d 3 740 

8 
Polli mõisatalli ja mõisa lautade vaheline isevoolne kanal.torustik (Dn200asb), 
mitterahuldavas seisukorras ja pole kasutusel 

1970-d 3 280 

 kokku  24 4 005 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 

 
Tabel 5-31: Polli küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Kanal. survetorustik (Dn150malm) Kase II ülepumplast kuni Polli 

Põllumajanduskooli II kinnistul asuva voolurahustuskaevuni, rahuldavas 

seisukorras 

1970-d - 155 

 kokku   155 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 

 

 

5.3.4.4. Univere küla 

Univere külas asub reovee kollektor, mille kaudu suunatakse Karksi-Nuia linnas tekkiv reovesi 

puhastamiseks Kalme reoveepuhastisse. Univere küla ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud 

Lisa 1 skeemil UNIVERE. 
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Tabel 5-32: Univere küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 
Roosmäe kinnistu juures asuva voolurahustuskaevu ja Kalme reoveepuhasti 

vaheline isevoolne kanal.torustik (Dn250keraam), mitterahuldavas seisukorras 
1972 - 780 

 kokku   780 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 
 

 

5.3.5. Karksi valla teised asulad 

Karksi valla teistes asulates ühiskanalisatsioon puudub. Hajaasustuses tekkiv reovesi kogutakse 

kinnistutel paiknevate individuaalsete torustike kaudu reoveemahutisse või puhastatakse 

väikepuhastitega. Kogumismahutitest ja septikutest viiakse reovesi puhastamiseks valdavalt Kalme 

reoveepuhasti purglasse. 
 

5.3.6. Sademeveesüsteemid 

5.3.6.1. Karksi-Nuia linn 

Karksi-Nuia linnas juhitakse sadevesi ära Pärnu ja Tartu maanteedel asuvate sademeveetorustike 

kaudu. Samuti sademeveekraavide kaudu ning immutatakse osaliselt haljasaladele.  Osa 

sademeveetorustikest on rajatud 2005. aastal.   
 
Tabel 5-40: Karksi-Nuia linna avalike teede sademeveekanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Pikkus 

(jm) 

1 
Pärnu mnt 9 ja Põhja tn vaheline isevoolne sademeveetorustik (De450pvc, De315pvc), heas 
korras 

2005 535 

2 
Pärnu mnt 5 ja Viljandi mnt 1 vaheline isevoolne sademeveetorustik koos Keskväljaku haruga 

(De315pvc, De250pvc), heas korras 
2005 455 

3 
Heina tänava ja Tartu mnt 10 vaheline isevoolne sademeveetorustik kuni Kalda tn väljalasuni 
(De560pvc, De450pvc, De315pvc, De250pvc), heas korras 

2005 490 

4 
Tartu mnt 14 ja Tartu mnt 30 vaheline isevoolne sademeveetorustik kuni Metsa tn väljalasuni  

(De560pvc, De450pvc, De315pvc, De250pvc, De200pvc), heas korras 
2005 585 

5 
Tartu mnt 32 ja Lilli tee 4 vaheline isevoolne sademeveetorustik kuni Uus tn väljalasuni  
(De560pvc, De450pvc, De315pvc, De250pvc, De200pvc), heas korras 

2005 520 

 kokku  2 585 

Allikas: konsultant, Iivakivi AS 

 

5.3.6.2. Karksi küla 

Karksi külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademetevesi juhitakse Karksi külas ära 

peamiselt kraavidega ja immutatakse haljasaladele.  

 
 

5.3.6.3. Polli küla 

Polli  külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademetevesi juhitakse Polli külas ära 

peamiselt kraavidega ja immutatakse haljasaladele. 
 

 

5.3.6.4. Teised külad 

Karksi valla teistes asulates ühine lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi 

immutatakse haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu vooluveekogudesse.  
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6. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise strateegia  

 

6.1. Strateegilised eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on tiheasustuspiirkondade 

ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusega nõutud tasemele, mis 

tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätkusuutlik 

majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse kvaliteeti ning mitte 

suurendada riske keskkonnale. 
 

6.2. Arendamise põhimõtted 

Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt ÜVK arendamise 

kavale. Arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate erinevatest 

arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise 

prioriteetsusest. 

 

ÜVK arendamise kava on koostatud arvestades 12-aastast perioodi ehk ajavahemikku 2015-2027. 

Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-organisatsioonide 

paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest 

planeeringutest. 

 

Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK piirkondades oleks 

võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt 

reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  
 

6.3. Ühisveevärk 
Vastavalt EL joogivee direktiivile (80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) ning Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel 

ühinemisläbirääkimistel kokku lepitule pidi üle 2000 ie asulate joogivesi vastama nõuetele 2007. aasta 

lõpuks ning üle 50 ie asulates pidi puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks.  
 

6.4. Reovee kogumine ja käitlemine 
Reovee kogumisel rakendatakse Vabariigi Valitsuse 19.03.2009 määrust nr 57 “Reovee kogumisalade 

määramise kriteeriumid”, mis kehtestati Veeseaduse § 24¹ lõike 1 alusel ning millega on kehtestatud 

reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga üle 50 inimese. Määratava 

reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha.  Nimetatud määrus sätestab selle, et reoveekogumisala 

määramisel tuleb lähtuda põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja 

keskkonnakaitse kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust. 

 

Määruse teises paragrahvis on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse 

järgi, mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist 

reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). Aladel, kus põhjavesi on keskmiselt kaitstud, 

tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 

15 ie. Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata, tuleb reoveekogumisala 

moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

 

Reoveekogumisala sotsiaal-majandusliku kriteeriumini tuleb vastavalt määrusele arvestada leibkonna 

võimalusi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe 

leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe 

leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas.  

 

Vastavalt veeseaduse § 24¹ peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama 

ühiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse, 
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välja arvatud reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie või olukorras, kus 

ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatuid kulutusi. Reoveekogumisalal, kus puudub 

ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning 

korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse ÜVK arendamise kavas määratud purgimissõlme. 

Reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, võib lisaks 

eelnimetatule nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud reovett. 

 

Viljandi maakonnas Karksi valla piires asuvad ja keskkonnaministri 02.07.2009. aasta käskkirjaga nr 

1080 on moodustatud alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalad on esitatud alljärgnevas 

tabelis: 
 
Tabel 6-1: Karksi vallas asuvad reoveekogumisalad vastavalt KKM käskkirjale 1080 (02.07.2009) 

Registrikood Reoveekogumisala nimetus Asukoht Pindala Koormus 

RKA0840530 Karksi-Nuia reoveekogumisala 

Karksi vald, Karksi-Nuia linn, 

Kõvaküla ja Univere küla (vt skeem 

KNUIA) 

116 1900 

RKA0840529 Karksi reoveekogumisala 
Karksi vald, Karksi küla (vt skeem 

KARKSI) 
20 394 

RKA0840528 Polli reoveekogumisala 
Karksi vald, Polli küla (vt skeem 

POLLI) 
7 169 

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

 

Perspektiivselt on kavas laiendada Polli reoveekogumisala 3 hektari ulatuses Kullioru tee piirkonnas 

(Vt skeem POLLI). Piiride muutmise eesmärgiks on reoveekogumisala piiride viimine vastavusse 

reostuse tekke tegeliku piirkonnaga. Asula reostuskoormus selle tagajärjel ei suurene, sest Kullioru 

piirkonna elanike poolt tekitatava reostuse osaga on juba arvestatud varasema reostuskoormusega 

määramisel. Polli reoveekogumisala uus pindala oleks seejärel 10 ha ning reostuskoormus 169 ie. 

Põhjavesi on piirkonnas keskmiselt kaitstud. 
 

6.5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise piirkonnad 

Karksi vallas asuvateks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks on 

allpoolnimetatud asulate tiheasustuse ja kompaktselt hoonestatud alad vastavalt Karksi valla ÜVK 

arendamise kava lisadeks olevatele skeemidele: 

 

1. Karksi-Nuia linn (vt skeemid KNUIA ja KN-KASE); 

2. Karksi küla (vt skeem KARKSI); 

3. Polli küla (vt skeem POLLI). 

 

ÜVK arendamise piirkondades on juba rajatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon või kuulub see 

projektipõhiselt rajamisele vastavalt käesolevas ÜVK arendamise kavas esitatud arenguplaanidele. 

Perspektiivsetel reoveekogumisaladel toimub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine kinnistute 

omanike ja/või arendajate poolt vastavalt piirkondades kehtestatud detailplaneeringutele ja poolte 

vahelistele kokkulepetele. 

 

ÜVK-ga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning juhtida ühiskanalisatsiooni 

reovett. Selleks sõlmitakse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi haldava vee-ettevõtja ja kliendi 

vahel leping. 

  

http://register.keskkonnainfo.ee/
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7. Vee-ettevõtluse institutsionaalne korraldamine ja arendamine  

7.1. Üldpõhimõtted 

 

Käesolev ÜVK arendamise kava keskendub Karksi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkondades 

vajalike investeeringute rakendamisele veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamiseks. Investeeringute 

eesmärk on välja ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, mis vastaksid 

seadusandluses fikseeritud nõuetele ning tagaksid pideva ning kvaliteetse teenuse osutamise 

tarbijaskonnale.  

 

Ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon on kompaktsed ja kallid süsteemid, kus kõik on omavahel 

ühendatud ning üksteisest sõltuvad – pumplad, torustikud, puhastid. Seetõttu on soovitatav lähtudes 

rahalistest võimalustest keskenduda kõikide süsteemi kuuluvate rajatise korrastamisele võimalikult 

üheaegselt. Näiteks ainult reoveepuhasti rekonstrueerimine ei pruugi tagada normidele vastava 

puhastusprotsessi käivitamise, kuna kanalisatsioonitrasside ja kaevude seisundi tõttu pääseb 

vihmaperioodil kanalisatsioonivõrku ja sealt puhastisse liiga palju ballastvett (sademe-, drenaaživesi), 

mis „lõhub” puhasti bioloogilise protsessi, kuna aktiivmuda uhutakse protsessist välja. 

 

Peab olema tagatud alljärgneva põhimõtte rakendamine: mida suurem on erasektori roll avaliku 

teenuse osutamisel, seda suurem peab olema avaliku sektori kontroll ja järelevalve.  
 

 

7.2. Korralduslikud-administratiivsed funktsioonid 

Karksi vallas kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (17.04.2013 määrus nr 71) 

ja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (17.04.2013 määrus nr 72) on kaasajastatud 

ja kooskõlla viidud kehtiva seadusandlusega. Samas tuleb jätkuvalt arvestada asjaoluga, et esiteks vee- 

ja kanalisatsioonitariifid peavad olema ka edaspidi kujundatud selliselt, et need tagaksid süsteemi 

jätkusuutliku arengu, kataksid opereerimis-hoolduskulud, amortisatsiooni, arenduskulud ning kasumi. 

Teiseks tuleb jälgida, et veemajandust puudutava seadusandluse muutumisel oleksid vastavad 

parandused operatiivselt sisse viidud ka valla poolt kehtestatud õigusaktidesse.  
 

 

7.3. Majandavad-opereerivad funktsioonid 

Investeerimise tulemusena on kasvanud oluliselt veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste maksumus 

põhivarana, mille ekspluatatsioon eeldab varasemast suuremat tähelepanu töökorralduse 

reorganiseerimisele ja üleminekule avariide likvideerimiselt korrapärase plaanilise hoolduse ja 

ennetava remondi teostamisele, reoveetöötlusprotsessi ja seadmete teadlikule kontrollile, juhtimisele ja 

hooldusele, et tagada investeeringute maksimaalset efektiivsust ning süsteemide jätkusuutlikku 

arengut. 

  

Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutava ettevõtte personal peab olema komplekteeritud kompetentsete 

spetsialistidega - oskustöölistega, keda tuleb oskuslikult juhtida ja süstemaatiliselt koolitada. Suurte 

investeeringute rakendamine nõuab oluliselt suuremat tähelepanu nii juhtivtöötajate kui ka tööliste 

kutseoskuse arendamisele.  

 

Lisaks peab vee-ettevõtja tagama kogu süsteemi toimimise ja teenuse kvaliteedi säilimise 

ehitusperioodil, mis nõuab personalilt suurt paindlikkust, valmisolekut ja teadmisi oma süsteemi 

tehnilistest võimalustest. 

 

Vee-ettevõtja peab tagama oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise ja 

korrashoiu vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale ning vallavalitsuse ja vee-

ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule. 
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Majandavate-opereerivate funktsioonide täitmist on lihtsam saavutada ning kontrollida suurema 

ettevõtte korral. Karksi vallas on veeteenuse pakkujaks Karksi vallale kuuluv äriühing AS Iivakivi.  

 
 

7.4. Kontrolli-järelevalve funktsioonid 

Kontrolli- ja järelevalve funktsioonide rakendamine peab tagama, et tarbijale osutatav teenus oleks 

kvaliteetne ning ÜVK süsteemi opereerimine ja majandamine ei kujutaks ohtu inimeste tervisele ning 

tagaks looduskeskkonna säilimise ja parendamise.  

 

Järelevalve ja kontroll teenuse kvaliteedi üle peab olema korraldatud nii vee-ettevõtte enda kui ka 

vallavalitsuse ja riiklikul tasemel. 

 

Lisaks peab kontrolli- ja järelevalvesüsteem tagama, et ei toimuks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

omavolilist liitumist, ühisveevärgist omavolilist veevõttu, ühiskanalisatsiooni abil reo-, sademe- ja 

drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee omavolilist ärajuhtimist või ohtlike ainete normatiivi 

ületavas koguses või viisil ühiskanalisatsiooni juhtimist. 
 

7.5. Järelevalve teostamine 

Vee tarbimise ja suublasse juhitava heitvee kvaliteedi ja koguse üle peab teostama järelevalvet 

Keskkonnainspektsioon ning kohalik omavalitsus. 

 

Väljapumbatud põhjavee ning loodusesse juhitud saasteainete koguste eest peab vee-ettevõtja tasuma 

loodusvara kasutusõiguse tasu ning saastetasu. Lähtuvalt keskkonnatasude seadusest esitatakse 

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile neli korda aastas aruanne suublasse juhitava reoveehulga ja 

kvaliteedi kohta ning väljapumbatud põhjavee hulga kohta. Veevõtu erikasutusõiguse tasumäära 

kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega, lähtudes keskkonnatasude seaduse paragrahvi 10 lõikes 4 

sätestatud alam- ja ülemmääradest. Saastetasu määrad on esitatud sama seaduse paragrahvis 20.  

 

Joogivee keemilise koostise veehaarde järelevalvet teostab Terviseameti Lõuna talitus. Vastavalt 

sotsiaalministri 31.07.2001 a. määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid” vastutab joogivee kvaliteedi eest joogivee käitleja. Joogivee käitleja on:  

 joogivee tootja, kellele on vee varumine ühisveevärgi kaudu püsitegevus; 

 ettevõte, kes omab puurkaevu või kasutab ühisveevärgi kaudu saadud ja töödeldud vett ning 

villib seda pudelisse; 

 ettevõte, kes omab puurkaevu, kasutab vett enda tarbeks ning müüb seda täiendavalt tarbijale; 

 ettevõte, kes omab puurkaevu ja kasutab vett enda tootmisprotsessis ehk teiste sõnadega, 

tarbib ise oma toodetud vett. 

 

Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedi nõuetele ning esitama teavet käideldava 

joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule (tervisekaitsetalitusele). Joogivee käitleja 

vastutab joogivee kvaliteedi eest kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks teisele käitlejale või 

tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja ja kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud 

teisiti. Joogivee käitleja on täitnud oma kohustused kvaliteedinõuete tagamisel, kui ta tõendab, et 

joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele on põhjustatud kinnistu veevärgist. 

 

Joogivee käitleja peab koostama ja asukohajärgse Terviseameti talitusega kooskõlastama joogivee 

kontrolli kava kolmeks aastaks. 

Kava peab sisaldama: 

 ööpäeva jooksul käideldava joogivee kogust; 

 uuritavate näitajate loetelu proovi võtmise kohtade viisi; 

 proovi võtmise kohtade arvu ja nende asukohti; 

 iga kvaliteedinäitaja määramiseks proovide arvu nimetatud ajavahemiku jooksul. 
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Kui joogivesi ei vasta määruse nõuetele, peab joogivee käitleja koheselt: 

 uurima kvaliteedinõuetele mittevastavuse põhjusi; 

 rakendama vajalikke abinõusid ja teavitama sellest tarbijat ning asukohajärgset 

tervisekaitsetalitust. 

Kui rakendatud abinõud ei anna tulemusi, otsustab tervisekaitsetalitus, kuidas toimub joogivee edasine 

kasutamine. 

 

Joogivee käitleja ei pea koostama ega kooskõlastama Terviseametiga joogivee kontrolli kava juhul, 

kui ta varustab joogiveega alla 50 inimese. 
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8. Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni investeerimisprojektid aastatel 

2015 – 2027 

 

8.1. Investeeringuprojektide ettevalmistamine 

Projektide väljatöötamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga, täheldatud probleemidega ning 

üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega. Projektid hõlmavad Karksi valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise piirkondasid Karksi-Nuia, Karksi ja Polli asulates, mis on sätestatud 

käesoleva arendamise kavaga. 

 

Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende prioriteetsusega ning 

teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise võimalikkusega. 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise 

võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 

 tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja kanalisatsioonitarbijate arvust 

ning iseloomust; 

 tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest vajadustest;  

 keskkonnamõjudega – arvestatud, mis meetmed tagavad keskkonnaseisundi säilimise ja/või 

paranemise; 

 majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide prioriteedid ning välja 

töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui kanalisatsioonirajatiste 

arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis. 

 

Peamiseks piiravaks asjaoluks on vajalike rahaliste omavahendite piiratus. Lisaks piiratud 

omafinantseerimise võimele on projektide järjestamisel võetud arvesse alljärgnevad prioriteedid: 
 
Tabel 8-1: Projektide järjestamise prioriteetide alused 

Jrk 

nr 

Prioriteet/meetme eesmärk 

ja nimetus 
Nõuded/allikad Märkused/viited kavandatud projektidele 

1 

Puhas, tervislik ning nõuetele 

vastav joogivesi 

ühisveevärgis 

EL joogiveedirektiiv (80/778/EMÜ, 

98/83/EÜ) ja sotsiaalministri 31. juuli 

2001. a. määrusega nr 82 kehtestatud 

“Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid” 

Karksi valla suuremates asulates on enamasti 

rajatud nõuetekohane ÜVK süsteem. Joogivee 

kvaliteedi parandamine Karksi-Nuia linnas seoses 

amortiseerunud veetorustiku väljavahetamisega, 

projekt KRN-1. 

2 
Põhjavee kaitse lekkivate 
kanalisatsioonitorustike 

mõjupiirkonnas 

Asulareovee direktiiv (91/271/EMÜ) 

 

Oht põhjaveele lekkivate kanalisatsioonitorude ja -
kaevude poolt on esmajoones Karksi-Nuia linnas ja 

Polli külas. 

3 

Reoveepuhasti hüdraulilise 
koormuse vähendamine. 

ÜVK-süsteemi efektiivne 

majandamine 

Majanduslik huvi ning riskide 
vähendamine keskkonnareostuse 

tekkimiseks 

Eesmärk vähendada sademe-, drenaaži- 
ja infiltratsioonivee suurt osakaalu, mis 

pumbatakse ühiskanalisatsiooni kaudu 

Kalme reoveepuhastile. 

Vajalik amortiseerunud kanalisatsiooni-võrgu ja -

kaevude väljavahetamine Karksi-Nuia linnas, 
projekt KRN-1. 

4 

Puhta ja tervisliku ning 

nõuetele vastava joogivee 

kindlustamine kõikidele 
elanikele. 

Tsentraalse kanalisatsiooni 

väljaehitamine, mis 
kindlustaks reovee loodusesse 

sattumise minimiseerimise 

läbi lekkivate reoveemahutite 
või pahatahtliku reovee 

loodusesse juhtimise. 

EL joogiveedirektiiv (80/778/EMÜ, 

98/83/EÜ). 

 
Asulareovee direktiiv (91/271/EMÜ). 

Tsentraalsed vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid pidid olema 
välja ehitatud hiljemalt 2010. aasta 

lõpuks. 

Karksi valla suuremates asulates on enamasti 

rajatud nõuetekohane ÜVK süsteem. 

Kavandatavateks projektideks on aga ÜVK 
rekonstrueerimine Karksi-Nuia linnas (projekt 

KRN-1) ja Karksi külas (projekt KRK-1). 

5 

Tuletõrjevee ning veevõrgu 

tõrgeteta opereerimise 
kindlustamine 

Päästeameti nõuded 
Täidetud vaid osaliselt olemasolevate hüdrantide, 

mahutite ja looduslike veevõtukohtade näol.  

6 
Nõuetele vastav reovee 

puhastamine 
Asulareovee direktiiv (91/271/EMÜ) 

Karksi-Nuia, Karksi ja Polli asulate reoveepuhastid 

on väga heas töökorras.  

7 
Joogiveesüsteemide 
korrastamine ja arendamine 

Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava (kinnitatud VV 

Kavandatavaks projektiks on ÜVK 
rekonstrueerimine Karksi-Nuia linnas (projekt 
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1.04.2010 korraldusega nr 118) KRN-1). 

8 
Reoveekogumis-süsteemide 

korrastamine ja arendamine 

Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskava (kinnitatud VV 
1.04.2010 korraldusega nr 118) 

Kavandatavateks projektideks on ÜVK 

rekonstrueerimine Karksi-Nuia linnas (projekt 
KRN-1) ja Karksi külas (projekt KRK-1). 

9 

Hajukoormuse vähendamine 

sademevee ülevoolust 
(meetmekood 2.1) 

Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskava ja meetmeprogramm 
2015-2021 (eelnõu) 

 

10 

 

Alla 2000 ie reoveepuhasti 

rekonstrueerimine heitvee 
väljalasu seatud nõuetega 

vastavusse viimiseks 

(meetmekood 1.1.b) 

Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskava ja meetmeprogramm 

2015-2021 (eelnõu) 

Karksi-Nuia, Karksi ja Polli asulate reoveepuhastid 
on väga heas töökorras. 

Allikas: konsultant 

 

 

8.2. Investeeringuprojektide üldised eesmärgid 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel on lähtutud eespool loetletud ÜVK süsteemide olemasolevast 

olukorrast, probleemidest ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest: 

 veekvaliteet tarbija kraanis peab investeeringuprojektide tulemusena vastama kehtivale 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid” ning Euroopa Ühenduse standardile EC 98/83; 

 peab olema tagatud pidev 24-tunnine veevarustus tarbija juures 100 l/päevas inimese kohta 

(min vooluhulgaga 12 liitrit/minutis), veesurvega 20 m; 

 üle 2000 ie asulates ja reoveekogumisaladel pidi olema välja ehitatud tsentraalsed 

kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010. aasta lõpuks; 

 suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a määrusega 

nr 99 kehtestatud “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 

esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 

kontrollimise meetmed” nõutele. Nõuete täitmisel peab olema tagatud, et vee ja veega seotud 

vee- ja maismaaökosüsteemide seisund ei halveneks. 

 alla 2000 ie asulate reovesi peab olema puhastatud Keskkonnaameti poolt väljastatud vee 

erikasutusloas fikseeritud nõuetele vastavalt; 

 Karksi vallas asuvatel reoveekogumisaladel peavad olema reovee kogumiseks vettpidavad 

kogumiskaevud (-mahutid) ning reoveekogumisaladel heitvett puhastamata pinnasesse 

immutada ei tohi; 

 üle 2000 ie asulate joogivesi pidi vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 50 ie asulates 

pidi puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks; 

 joogivesi ei tohi ühisveevärgi süsteemi kuuluvas veereservuaaris ilma veevahetuseta seista üle 

10 tunni; 

 veevarud tuletõrje veevõtukohtades ja tuletõrjeotstarbeline vooluhulk peab olema tagatud 10 

l/s 3 tunni jooksul; 

 vastavalt vanusele ja seisundile tuleb ette näha torustike ning kaevude renoveerimine, mis 

tagaks vee- ja kanalisatsioonivõrgu tõrgeteta toimimise ning teeks võimalikuks selle 

opereerimise, hoolduse ning remondi kaasaegsel tasemel. 
 

 

8.3. Investeeringuprojektide prioriseerimine 

Peamisteks investeeringuprojektide prioriseerimise kriteeriumiteks on: 

 seadusandlusest tulenevad nõuded; 

 finantsvahendite piiratusest tulenevad piirangud. 

 

Kuna omavahenditest ei ole võimalik vajalikke investeeringuid ellu viia, siis tuleb taotleda 

investeeringute elluviimiseks abivahendeid Eesti riiklikest (KIK) ja Euroopa Liidu struktuurifondidest 

(Ühtekuuluvusfond, Regionaalarengu Fond). 
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Eesti riik annab ressursside piiratuse tingimustes tagastamatut abi struktuurivahendite kaudu 

eelisjärjekorras alljärgnevate investeeringute elluviimiseks: 

 Üle 2000 (ie) elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide ehitust ja rekonstrueerimist; 

 Alla 2000 (ie) elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist (olemasoleva olukorra parandamine); 

 Sadeveesüsteemide väljaehitamist finantseeritakse juhul, kui see on majanduslikult 

põhjendatud. 

 

Lähtuvalt ülaltoodud kriteeriumitest on Karksi valla ÜVK süsteemide kaasajastamiseks vajalikud 

investeeringud jaotatud kaheks: 

 lühiajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2015 – 2021; 

 pikaajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2022 – 2027.  
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8.4. Investeeringuprojektide loetelu 

 

Tabel 8-1: Investeeringuprojektide koondtabel 

Kood Projekti nimetus 
Eeldatav maksumus 

(EUR) 

LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2015-2021) 

KRN-1 Aasa, Kivistiku ja Lepiku tn piirkonna ÜVK rekonstrueerimine 696 902 

KRN-2 Lilli tee ja Tööstuse tn veetorustike ühendamine 30 240 

KRN-3 Karksi-Nuia reoveekollektori rekonstrueerimine 286 862 

Lühiajaline programm kokku 1 014 004 

PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2022–2027) 

KRK-1 Tare ja Allika tn ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 137 640 

POL-1 Tare piirkonna kanalisatsiooni ülepumpla ja survetorustiku rajamine 57 000 

 Pikaajaline programm kokku 194 640 

 KÕIK KOKKU 1 208 644 

Allikas: konsultant 
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8.5. Maksumuste arvutuste alused 

Investeeringuprojektide maksumuste kalkuleerimisel on arvestatud alljärgnevate ühikhindade 

maksumustega: 
 
Tabel 8-2: Tööde ühikhinnad 

jrk tööühikute nimetused 
töö käibemaksuta  

maksumus, eurot 

Ühisveevärk 

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

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

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

90 

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

5 Liitumispunktide rajamine koos De32..50 maakraanide ja siibrite paigaldamisega kinnistute juurde (tk) 150 

Ühiskanalisatsioon 

6 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine teealas ja  samas kaevikus teise torustikuga (jm) 130 

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

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

9 Kanalisatsiooni survetorustiku De75…110 rajamine teealas ja samas kaevikus teise torustikuga (jm) 70 

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

11 Isevoolse sadeveetorustiku De160…200 rajamine (jm) 130 

12 Sadevee kraavi rajamine koos kaevatud pinnase laialiplaneerimise või äraveoga (jm) 30 

13 
Reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 

häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) (tk) 
25 000 

Tuletõrjevesi 

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

ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

20 000 

15 

Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega V=108 m³ koos 

soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks hoidla juurde ümberpööramise platsi 
rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

28 000 

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

rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk) 

36 000 

Muud kulutused 

17 Projekteerimistööd (ehitustööde maksumusest) 5% 

18 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine (ehitustööde maksumusest) 5% 

19 Ettenägematud kulud (ehitustööde maksumusest) 10% 

Allikas: konsultant 
 

Tööde maksumused on hinnangulised ja tegelikkuses sõltuvad veel paljudest asjaoludest. Näiteks 

sellest, kas kanalisatsiooni- ja veetorustik paigaldatakse samaaegselt ja ühte kaevikusse või mitte. 

Üldjuhul on aga arvestatud sellega, et viiakse läbi hange või vähempakkumine kvalifitseeritud tööde 

teostaja leidmiseks ning arvestatakse kehtivate ehitusnormide ja seadusandlusega. Sealjuures eelnevalt 

kooskõlastatud ehitusprojekti ja hilisemate teostusjooniste koostamisega. 
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8.6. Karksi-Nuia linna ÜVK arendamine 

8.6.1. Probleemid 

Karksi-Nuia ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikud on rajatud  alates 1970-ndatest aastatest kuni 

2013. aastani ning  on seetõttu väga erinevas tehnilises seisukorras. Hiljemalt rajatud torustike lõigud 

on väga heas seisukorras ning ei vaja järgneva 12 aasta jooksul korrastamist. Varasemalt rajatud 

torustik on samuti osaliselt heas või rahuldavas korras ning on lähimate aastate jooksul 

kasutamiskõlblik. Samas on täielikult amortiseerunud Aasa, Lepiku ja Kivistiku tänavate piirkonna 

torustikud ning vajavad esimeses järjekorras asendamist uutega. Samuti tuleb veevarustuskindluse 

paremaks tagamiseks ühendada Lilli tee ja Tööstuse tänava veetorustikud. Amortiseerunud on Karksi-

Nuia ja Univere külas asuva Kalme veetöötlusjaama vaheline kanalisatsioonitorustik, mille kaudu 

juhitakse reoveepuhastisse kogu linna reovesi. Kanalisatsioonitorustiku väljavahetamisel oleks 

otstarbekas nihutada selle asukoht erakinnistutelt teealasse ning samuti paigaldada kaevikusse koos 

kanalisatsioonitorustikuga ka veetorustik. Kalme reoveepuhasti juures asuv salvkaev ei suuda 

varustada puhastit piisava koguse veega. Veetorustiku paigaldamisega linna ühisveevärgi ja Kalme 

reoveepuhasti vahele on võimalik lahendada ka torustiku äärde jäävate kinnistute joogivee probleem.  

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Aasa, Lepiku ja Kivistiku tänavate piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud on 

amortiseerunud ja vajavad asendamist uutega; 

 Tööstuse tn piirkonna veevarustuskindlus vajab parandamist; 

 Karksi-Nuia linna ja Kalme reoveepuhasti vaheline reovee kollektor on amortiseerunud ja 

puhasti veevarustus on puudulik. 
 

 

8.6.2. Lahendused 

Lähtuvalt Karksi-Nuia linna ÜVK probleemidest on lahendusena asulaga seotud arendustöödeks ette 

nähtud Aasa, Lepiku ja Kivistiku tänavate piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike asendamine 

uutega, Lilli tee ja Tööstuse tn veetorustike ühendamine ja linna ning reoveepuhasti vahelise 

reoveekollektori asendamine uuega koos veetorustiku rajamisega kuni reoveepuhastini.  Karksi-Nuia 

linnas kavandatud projektide asukohad on näidatud Lisa 1 skeemidel KNUIA ning UNIVERE. 

 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning 

maksumused: 
 
Tabel 8-3: Projekt KRN-1 

Aasa, Kivistiku ja Lepiku tn piirkonna ÜVK rekonstrueerimine 

Projekti nr: KRN-1 

Projekti asukoht: Karksi-Nuia linn  

Skeem KNUIA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühisveevärgi rekonstrueerimine       

1.1 
Aasa ja Niidu tn veetorustiku De32pe...110pe rekonstrueerimine teealas ja 
kanalisatsioonitorustikuga ligikaudu 40% ulatuses samas kaevikus kuni Kivistiku ja 

Kivi tänavateni 

830 70 58 100 

1.2 
Liitumispunktide rajamine koos De25 maakraanide paigaldamisega järgmiste kinnistute 

juurde: Aasa tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 ja Niidu tn 2, 4, 6, 8, 10 

ja 12. 

22 150 3 300 

1.3 
Kivistiku ja Väike-Aia tn veetorustiku De32pe...110pe rekonstrueerimine teealas ja 

kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus kuni Põllu tänavani 
770 60 46 200 

1.4 

Liitumispunktide rajamine koos De25 maakraanide paigaldamisega järgmiste kinnistute 

juurde: Nurme tn 12, Kivistiku tn 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 ja Väike-Aia tn 1, 3, 4. 

31 150 4 650 

1.5 Lepiku tn veetorustiku De32pe...110pe rajamine teealas ja kanalisatsioonitorustikuga 

samas kaevikus 
700 60 42 000 
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1.6 
Liitumispunktide rajamine koos De25 maakraanide paigaldamisega järgmiste kinnistute 
juurde: Lepiku tn 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 ja Väike-Aia tn 1 

25 150 3 750 

1.7 Tuletõrjehüdrantide paigaldamine. 5 2 000 10 000 

1.9 
Ühisveevärgi rekonstrueerimine (2 300 jm + 78 LP + 5 hüdranti) 
kokku 

    168 000 

2. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

2.1 Aasa ja Niidu tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160pvc rekonstrueerimine 40% 

ulatuses teealas ja veetorustikuga samas kaevikus kuni Piiri ja Kivi tn torustikeni. 
850 130 110 500 

2.2 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste kinnistute 

juurde: Aasa tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20 ja Niidu tn 2, 4, 6, 8, 10 ja 

12. 

21 100 2 100 

2.3 Kivistiku ja Väike-Aia tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160pvc rajamine teealas 
ja veetorustikuga samas kaevikus kuni Põllu tänavani 

800 130 104 000 

2.4 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste kinnistute 
juurde: Nurme tn 12, Kivistiku tn 4, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 ja Väike-Aia tn 1, 3, 4. 

32 100 3 200 

2.5 
Lepiku tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160pvc rajamine teealas ja 

veetorustikuga samas kaevikus kuni Kivi tänavani 
640 130 83 200 

2.6 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste kinnistute 

juurde: Lepiku tn 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 ja Väike-Aia tn 1 

25 100 2 500 

2.7 
Kivi tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De200pvc rajamine teealas ja eraldi kaevikus 

alates Lepiku tänavast kuni Piiri tänavani 
390 150 58 500 

2.8 
Piiri tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…250pvc rajamine teealas ja eraldi 
kaevikus alates Lepiku tänavast kuni Piiri tänavani 

325 150 48 750 

2.9 Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine kokku (3 005 jm + 78 LP)     412 750 

3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine kokku     580 750 

4. Muud kulud       

4.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 29 038 

4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 29 038 

4.3 Ettenägematud kulud   10% 58 076 

5. Projekti maksumus kokku     696 902 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 
Tabel 8-4: Projekt KRN-2 

Lilli tee ja Tööstuse tn veetorustike ühendamine 

Projekti nr: KRN-2 

Projekti asukoht: Karksi-Nuia linn 

Skeem KNUIA 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 
ühiku maksumus maksumus 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 Lilli tee veetorustiku De110pe rajamine osaliselt teealas kuni Tööstuse tn 5 kinnistu 

läheduses asuva olemasoleva veetorustikuni koos kahe sulgemissiibri paigaldamisega 
360 70 25 200 

1.2 Veetorustiku rajamine kokku     25 200 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 1 260 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 260 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 520 

3. Projekti maksumus kokku     30 240 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

 

 
Tabel 8-5: Projekt KRN-3 

Karksi-Nuia reoveekollektori rekonstrueerimine 

Projekti nr: KRN-3 

Projekti asukoht: Karksi-Nuia linn  ja Univere küla 

Skeemid KNUIA ja UNIVERE 
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jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Reoveekollektori rekonstrueerimine       

1.1 Reoveekanalisatsiooni survetorustiku De110pe rekonstrueerimine alates Põhja tn 
reovee ülepumplast kuni Roosmäe kinnistu juures asuva voolurahustuskaevuni 

200 90 18 000 

1.2 
Roosmäe kinnistu juures asuva voolurahustuskaevu ja Kalme reoveepuhasti vahelise 
isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160pvc rekonstrueerimine veetorustikuga 

ligikaudu 80% ulatuses samas kaevikus koos torustiku asukoha muutmisega. 

910 130 118 300 

1.3 Reoveekollektori rekonstrueerimine (1 110 jm) kokku     136 300 

2. Veetorustiku rajamine       

2.1 

Põhja tn ja Kalme reoveepuhasti vahelise veetorustiku De40pe…63pe rajamine osaliselt 

teealas ja kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus koos kahe sulgemissiibri 
paigaldamisega 

1 240 60 74 400 

2.2 
Kalmeti ja Univere veetorustike De32pe…40pe hargnemiste rajamine eraldi kaevikus  

390 70 27 300 

2.3 
Liitumispunktide rajamine koos De25 maakraanide paigaldamisega järgmiste kinnistute 

juurde: Kalmeti, Kõrtsi, Väike-Univere, Univere, Ala-Univere, Roosmäe ja Vaikerahu 
kinnistute juurde 

7 150 1 050 

2.4 Veetorustiku rajamine kokku (1 630 jm + 7 LP)     102 750 

3. Reoveekollektori rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine kokku     239 050 

4. Muud kulud       

4.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 11 953 

4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 11 953 

4.3 Ettenägematud kulud   10% 23 906 

5. Projekti maksumus kokku     286 862 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.7. Karksi küla ÜVK arendamine 

8.7.1. Probleemid 

Karksi küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikud on rajatud  alates 1960-ndatest aastatest kuni 

2013. aastani ning  seetõttu on sarnaselt teistele asulatele erinevas tehnilises seisukorras. Hiljemalt 

rajatud torustike lõigud on väga heas seisukorras ning ei vaja järgneva 12 aasta jooksul korrastamist. 

Varasemalt rajatud torustik on samuti osaliselt heas või rahuldavas korras ning on lähimate aastate 

jooksul kasutamiskõlblik. Samas on täielikult amortiseerunud Tare ja Allika tänavate piirkonna 

kanalisatsioonitorustikud ning vajavad asendamist uutega.  

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Tare ja Allika tänavate piirkonna kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ja vajavad 

asendamist uutega. 

 
 

8.7.2. Lahendused 

Lähtuvalt Karksi küla ÜVK probleemidest on lahendusena asulaga seotud arendustöödeks ette nähtud 

Tare ja Allika tänavate kanalisatsioonitorustike asendamine uutega. Karksi külas kavandatud projekti 

asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil KARKSI. 

 

Alljärgnevas tabelis on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud ning maksumused: 
 

 
Tabel 8-6: Projekt KRK-1 

Tare ja Allika tn ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 

Projekti nr: KRK-1 

Projekti asukoht: Karksi küla 

Skeem KARKSI 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

2.1 Tare tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160pvc rekonstrueerimine kuni Allika 

tänavani. Olemasolev torustik asub valdavalt hoovialadel, kaaluda tuleb torustiku 
450 130 58 500 
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asukoha nihutamist tänavaalale. 

2.2 Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste kinnistute 
juurde: Pargi tn 26 ja Tare tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

9 100 900 

2.3 Allika tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160pvc rajamine teealas ja 

veetorustikuga samas kaevikus kuni Mõisa pargis asuva kollektorini 

420 130 54 600 

2.4 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste kinnistute 
juurde: Allika tn 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

7 100 700 

3. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine kokku (870 jm + 16 LP)     114 700 

4. Muud kulud       

4.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 5 735 

4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 5 735 

4.3 Ettenägematud kulud   10% 11 470 

5. Projekti maksumus kokku     137 640 

Allikas: konsultandi arvutused 
 

 

8.8. Polli küla ÜVK arendamine 

8.8.1. Probleemid 

Polli küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikud on rajatud  alates 1960-ndatest aastatest kuni 

2013. aastani ning  seetõttu on sarnaselt teistele asulatele erinevas tehnilises seisukorras. Hiljemalt 

rajatud torustike lõigud on väga heas seisukorras ning ei vaja järgneva 12 aasta jooksul korrastamist. 

Varasemalt rajatud torustik on samuti osaliselt heas või rahuldavas korras ning on lähimate aastate 

jooksul kasutamiskõlblik. Probleemise kohana võib esile tuua Tare puurkaev-pumpla piirkonna, kus 

individuaalelamutes tekkiv reovesi juhitakse lokaalsete isevoolsete kanalisatsioonitorustike kaudu 

Karksi-Nuia paisjärve. 

 

Probleemidest saab esile tuua alljärgnevad: 

 Polli küla Tare puurkaev-pumpla piirkonnas tekkiv reovesi juhitakse puhastamata kujul 

Karksi-Nuia paisjärve. 
 

 

8.8.2. Lahendused 

Tare puurkaev-pumpla piirkonna individuaalmajade reovesi tuleks suunata piirkonnas mööduvasse 

reoveekollektorisse ning selle kaudu puhastamiseks Polli küla reoveepuhastisse. Selleks tuleb rajada 

piirkonda reoveepumpla ning ühendada see survetorustikuga abil Karksi-Nuia linna Kase piirkonna ja 

Polli küla vahelise reovee kollektoriga. Projekti teostamist toetavaks asjaoluks on reoveekollektori 

lähedus piirkonnale. Projekti teostamist raskendavaks asjaoluks on  reoveekogumisala puudumine 

piirkonnas, mis võib seada takistusi projekti teostamiseks riigipoolse kaasfinantseerimise saamist. 

Samuti puuduvad täpsemad andmed piirkonnas oleva isevoolse torustiku asukoha ja seisukorra kohta. 
 
Tabel 8-7: Projekt POL-1 

Tare piirkonna kanalisatsiooni ülepumpla ja survetorustiku rajamine 

Projekti nr: POL-1 

Projekti asukoht: Polli küla 

Skeem POLLI 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

ühiku 

maksumus 
maksumus 

1. Ühiskanalisatsiooni rajamine       

2.1 

Tare piirkonna reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompkatpumpla 

koos kahe pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine 
elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

2.2 
Kanalisatsiooni survetorustiku De75pe rajamine alates Tare ülepumplast kuni Polli teel 

asuva voolurahustuskaevuni 
250 90 22 500 

3. Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku (250 jm + 1 ÜP)     47 500 

4. Muud kulud       

4.1 Projekteerimistööd koos uuringutega   5% 2 375 
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4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 2 375 

4.3 Ettenägematud kulud   10% 4 750 

5. Projekti maksumus kokku     57 000 

Allikas: konsultandi arvutused 
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9. Finantsanalüüs 

9.1. Metoodika 

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 

 Statistikaameti, EV Rahandusministeeriumi, Karksi Vallavalitsuse poolt avaldatud materjale 

ning andmeid; 

 AS Iivakivi andmeid; 

 konsultandi poolt tuletatud arvutuskäike ning püstitatud eeldusi; 

 ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 

 

Karksi valla ÜVK arendamise kava (edaspidi 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. 

 

Karksi valla ÜVKA finantsanalüüs hõlmab alljärgnevaid ÜVK-ga hõlmatud asumeid:  

 Karksi-Nuia, 

 Karksi küla, 

 Polli küla.  

 

Karksi vallas tegutseb vee-ettevõtjana AS Iivakivi. 
 

9.2. Peamised eeldused 

Ajahorisont 

Karksi valla ÜVKA finantsanalüüs on koostatud aastate 2015 – 2027 kohta. 

   

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 aastateks 2015 - 2027 pärinevad EV Rahandusministeeriumi 2015.a. 

kevadisest majandusprognoosist (avaldatud 24.04.15). Täiendavalt on Konsultant käesoleva 

finantsanalüüsi kontekstis prognoosinud elektrikulude, saastetasu ning veeressursitasu tõusumäärasid. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Karksi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 66 

 
Tabel 9-1: 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 omaosaluse määras) kulud. 

 

Põhivarakulum 

Finantsprognoosis on põhivarakulumina võetud arvesse nii olemasoleva kui ka ÜVK arendamise 

kavas ettenähtud investeeritava põhivara soetamise maksumus omaosaluse finantseerimise vääringus. 

Põhivara elueaks on arvutuste lihtsustamiseks arvestatud 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. Netosissetuleku väärtust on prognoosiperioodi lõikes korrigeeritud 

Rahandusministeeriumi poolt avaldatud nominaalpalga muutuse määraga perioodil 2015 - 2027. 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid  

Tariifide korrigeerimisel on eeldatud, et aastane tariifitõus ei oleks vastava teenuse osas üle 15% ning 

vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulukus kokku ei ületaks 4% leibkonna netosissetulekust. Tariifide 

korrigeerimisel on täiendavalt arvestatud omafinantseeringu tarbeks antud analüüsi kontekstis 

eelduslikult võetava laenu laenuteenindamise tagamisega, sealjuures eesmärgiks on laenuteenindamise 

kattekordaja sihtväärtuse 1,25 täitmine laenuteenindamise perioodil (vt. täiendavat  selgitust alapunktis 

"Investeeringute finantseerimine"). 

 

Investeeringute finantseerimine 

ÜVK arendamise kavas on määratletud investeeringute vajadus arendamise kavaga hõlmatud 

perioodile. Käesolevas finantsanalüüsis on eeldatud, et investeeringute elluviimisel on lisaks 

omafinantseerimisele võimalik taotleda ka tagastamatut abi.  

 

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. Loomulikult arendamise kava elluviimisel võib 

omafinantseerimise rahaallikaks olla ka kohustuste vaba rahaline jääk, omavalitsuse toetus vmt.  

 

Indikaator / Näitaja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Tarbijahinnaindeks 0,2% 2,2% 2,7% 2,9% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

Nominaalpalga 

kasvumäär 4,8% 5,2% 6,0% 6,5% 6,4% 6,3% 6,2% 6,1% 6,0% 5,9% 5,8% 5,8% 5,7%

Elektrihinna tõus

prognoositud 

kulu 2,2% 2,7% 2,9% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

Saastetasumäära 

tõus

prognoositud 

kulu 10,0% 10,0% 2,9% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

Ressursitasude 

tõus

prognoositud 

kulu 5,0% 5,0% 2,9% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
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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: 

 Laenu kestus alates laenu võtmisest kuni viimase tagasimakseni on 20 aastat. 

 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. 

 Laenude intressimääraks on konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt eelduslikult 

prognoosiperioodil 5% ning intressikulu arvestatakse võlgnetavalt keskmiselt laenujäägilt. 

 

ÜVKA finantsanalüüsis on eeldatud, et investeeringute elluviimine toimub vastavalt järgnevas tabelis 

toodule: 

 
Tabel 9-2: Investeeringute elluviimine 

 
Allikas: Konsultandi arvutused 

 

Vastavalt eelpooltoodud investeeringute elluviimise proportsioonile eeldatakse ka laenu kasutusse 

võtmist. 

 

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 1,25.  

 

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. 
 

9.3. Vee- ja kanalisatsioonimajanduse kulud 

ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on tulude ja kulude baasina kasutatud AS Iivakivi 2014. a 

tegelikke ning 2015. a. prognoositavaid andmeid vee- ja kanalisatsiooni müügimahtude, tariifide ning 

tegevuskulude kohta, samuti käesolevas arendamise kava tehnilistest peatükkides toodud eeldustest. 

Eelpoolnimetatud andmed on aluseks edasiste prognooside tegemisel. 

 

Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi ning 

lühiajalises ja pikaajalises investeeringuprogrammis määratletud projektidest tulenevaid mõjusid (sh 

kulum ja laenuteenindamine).  

 

Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja püsikuludeks. 
 

 

9.3.1. Muutuvkulud 

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega. Käesolevas finantsanalüüsis on 

võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

Investeeringute elluviimine Kokku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027

Lühiajaline programm 2015-2021 100% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Kumulatiivselt LP 0% 17% 33% 50% 67% 83% 100%

Pikaajaline programm 2022 - 2027 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 0%

Kumulatiivselt PP 17% 33% 50% 67% 83% 100% 100%
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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. 

 

Elektrikulu 

Finantsanalüüsis on eristatud kahte erinevat elektrikulu gruppi: 

o vee pumpamisega seonduv, 

o reovee pumpamisega ja puhastamisega seonduv. 

 

Veepumpamisega seonduv elektrikulu 2015. a hindades on keskmiselt ca 0,12 eur/m
3
. 

 

Reoveepumpamise ja puhastamise elektrikulu 2015. a hindades on ca 0,22 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 2015. a hindades on keskmiselt ca 0,105 eur/m
3
. 

 

Kuluühikute prognoosimisel on arvestatud 5% suurenemisega 2016-2017.a. Edaspidi on prognoosis 

eeldatud kulumäära kasvu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. 

 

Saastetasu 2015. a hindades on keskmiselt ca 0,06 eur/m
3
. 

  

Kuluühikute prognoosimisel on arvestatud 10% suurenemisega aastal 2016-2017. a. Edaspidi on 

prognoosis eeldatud kulumäära kasvu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. 

 

9.3.2. Püsikulud 

Käesolevas finantsanalüüsis  on püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

o remondi, hoolduse ja transpordiga seotud kulud, 

o vee- ja reoveeanalüüsidega seotud kulud, 

o tööjõukulud, 

o üldhalduskulud, 

o mitmesugused muud tegevuskulud,  

o põhivarade kulum. 

 

Remondi, hoolduse ja transpordiga seotud kulud 

Finantsanalüüsis on võetud arvesse ÜVK-ga hõlmatud piirkonna 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. 

 

Tööjõukulud 
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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: 

o AS Iivakivi olemasoleva põhivara aastane kulum (ilma sihtfinantseeringuteta) on: 

 veevarustus - ca 9,3 tuh eurot, 

 kanalisatsioon -  ca 14,9 tuh eurot.  

o Lühi- ja pikaajalise investeeringuprogrammi rajatiste kulum on kajastatud prognoosis eeldades 

investeeringute valmidusastet lähtuvalt Tabel 9-2 toodust. 

 

Tegevuskulude prognoos aastate lõikes on esitatud käesoleva arendamise kava lisas. 
 

9.4. Vee- ja kanalisatsioonimajanduse tulud 

ÜVK arendamise kavas kirjeldatud projektid sisaldavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimist ja ehitamist. ÜVK tuludeks on nimetatud süsteemide abil teenuse osutamisest laekuv 

tulu.  

 

Tulude prognoosimisel on arvesse võetud tarbitavad (müüdavad) kogused ning lähtealuseks on seni 

kehtivad tariifid. 
 

9.4.1. Nõudlusanalüüs (tarbimismahud) 

ÜVK-ga on hõlmatud Karksi-Nuia, Karksi küla ja Polli küla. Prognoosis on arvestatud Karksi valla 

elanikkonna vähenemise aspektiga. Eeldatud on 1% igaaastast elanikkonna arvukuse vähenemist ning 

proportsionaalselt on prognoositud ka ÜVK tarbijaskonna vähenemist. 

  

Tänane veeühiktarbimine on Karksi-Nuias 71, Karksi külas 76 ja Polli külas 60 liitrit ööpäevas tarbija 

kohta. Vee ühiktarbimise osas järgitakse konservatiivset joont ning seetõttu on eeldatud, et senine 

ühiktarbimine jääb püsima kogu finantsanalüüsi perioodi jooksul.  

 

Ettevõtete tarbimismahtude osas on analoogselt konservatiivsuse põhimõttest lähtuvalt eeldatud, et 

2015.a. prognoositud vee- ning kanalisatsioonimaht jääb kuni prognoosiperioodi lõpuni konstantseks. 

 

Uusi liitujaid on oodata vaid üksikuid, kuid nende mõju on väheoluline antud finantsanalüüsi 

kontekstis. 



Karksi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2015-2027 

 70 

Alljärgnevalt on esitatud perspektiivne veetarbimise prognoos võttes arvesse nii ühiktarbimist, 

elanikkonna arvukuse prognoositud vähenemisest tulenevalt tarbijaskonna vähenemist. 
 
Tabel 9-3: Veetarbimise prognoos 

 
Allikas: AS Iivakivi, Konsultandi prognoos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Veevarustus Ühik

Liitujad 

kokku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elanike arv - Karks i  Nuia arv 1 658 1 641 1 625 1 609 1 593 1 577 1 561 1 545 1 530 1 515 1 499 1 484 1 470

Ühendatuse määr % 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74%

Tarbijate arv - Karksi-Nuia arv 1 221 1 209 1 197 1 185 1 173 1 161 1 150 1 138 1 127 1 115 1 104 1 093 1 082

Uued l i i tuvad tarbi jad arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uued l i i tujad kokku arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elanike arv - Karks i arv 452 447 443 439 434 430 426 421 417 413 409 405 401

Ühendatuse määr % 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%

Tarbijate arv - Karksi arv 351 347 344 341 337 334 330 327 324 321 317 314 311

Uued l i i tuvad tarbi jad arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uued l i i tujad kokku arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elanike arv - Pol l i arv 210 208 206 204 202 200 198 196 194 192 190 188 186

Ühendatuse määr % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Tarbijate arv - Polli arv 188 186 184 182 181 179 177 175 173 172 170 168 167

Uued l i i tuvad tarbi jad arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uued l i i tujad kokku arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eriveetarbimine - Karks i -Nuia l/el/d 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

Eriveetarbimine - Karks i l /el/d 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Eriveetarbimine - Pol l i l /el/d 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Elanike veetarbimine - Karks i -Nuia m
3
/a 31 810 31 492 31 177 30 865 30 557 30 251 29 948 29 649 29 353 29 059 28 768 28 481 28 196

Elanike veetarbimine  - Karks i m
3
/a 9 797 9 699 9 602 9 506 9 411 9 317 9 224 9 131 9 040 8 950 8 860 8 772 8 684

Elanike veetarbimine  - Pol l i m
3
/a 4 110 4 069 4 028 3 988 3 948 3 909 3 869 3 831 3 792 3 755 3 717 3 680 3 643

Elanike veetarbimine kokku m3/a 45 717 45 260 44 807 44 359 43 916 43 476 43 042 42 611 42 185 41 763 41 346 40 932 40 523

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Karks i -Nuia m3/a 14 132 14 132 14 132 14 132 14 132 14 132 14 132 14 132 14 132 14 132 14 132 14 132 14 132

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Karks i m3/a 4 079 4 079 4 079 4 079 4 079 4 079 4 079 4 079 4 079 4 079 4 079 4 079 4 079

Asutuste ja  ettevõtete veetarbimine - Pol l i m3/a 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552 2 552

Asutuste ja ettevõtete  veetarbimine kokku m3/a 20 763 20 763 20 763 20 763 20 763 20 763 20 763 20 763 20 763 20 763 20 763 20 763 20 763

Veetarbimine kokku m3/a 66 480 66 023 65 570 65 122 64 679 64 239 63 805 63 374 62 948 62 526 62 109 61 695 61 286

Lühiajaline Pikaajaline
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Järgnevalt on esitatud AS Iivakivi ÜVK veemajanduse kanalisatsioonikoguste prognoos (tariifiga 

maksustatavad kogused). 
 

Tabel 9-4: Kanalisatsioonikoguste prognoos 

 
Allikas: AS Iivakivi, Konsultandi prognoos 

 

9.4.2. Tariifide prognoos 

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. 

 

Tariifide prognoosi baastasemeks on käesoleval hetkel kehtivad tariifid. AS Iivakivi ÜVK-ga 

hõlmatud piirkondades kehtivad alates 01.07.14 järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid:  

Füüsilised isikud 

 tasu võetud vee eest 0,99 eur/m
3
, hinnale lisandub käibemaks. 

 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,46 eur/m
3
, hinnale lisandub käibemaks.  

Juriidilised isikud 

 tasu võetud vee eest 1,18 eur/m
3
, hinnale lisandub käibemaks. 

 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,75 eur/m
3
, hinnale lisandub käibemaks. 

 

 

Finantsanalüüsis on koostatud eraldi prognoosid veevarustuse ja kanalisatsiooniteenustele.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kanalisatsioon Ühik

Liitujad 

kokku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Elanike arv - Karks i  Nuia arv 1 658 1 641 1 625 1 609 1 593 1 577 1 561 1 545 1 530 1 515 1 499 1 484 1 470

Ühendatuse määr % 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74%

Tarbijate arv - Karksi-Nuia arv 1 226 1 214 1 202 1 190 1 178 1 166 1 154 1 143 1 131 1 120 1 109 1 098 1 087

Uued l i i tuvad tarbi jad arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uued l i i tujad kokku arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elanike arv - Karks i arv 452 447 443 439 434 430 426 421 417 413 409 405 401

Ühendatuse määr % 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71%

Tarbijate arv - Karksi arv 323 320 317 313 310 307 304 301 298 295 292 289 286

Uued l i i tuvad tarbi jad arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uued l i i tujad kokku arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elanike arv - Pol l i arv 210 208 206 204 202 200 198 196 194 192 190 188 186

Ühendatuse määr % 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%

Tarbijate arv - Polli arv 159 157 156 154 153 151 150 148 147 145 144 142 141

Uued l i i tuvad tarbi jad arv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elanike veetarbimine - Karks i -Nuia l/el/d 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

Elanike veetarbimine  - Karks i l /el/d 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Elanike veetarbimine  - Pol l i l /el/d 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Elanike reoves i  - Karks i -Nuia m
3
/a 31 844 31 526 31 210 30 898 30 589 30 283 29 980 29 681 29 384 29 090 28 799 28 511 28 226

Elanike reoves i   - Karks i m
3
/a 9 050 8 960 8 870 8 781 8 693 8 607 8 520 8 435 8 351 8 267 8 185 8 103 8 022

Elanike reoves i   - Pol l i m
3
/a 3 490 3 455 3 421 3 387 3 353 3 319 3 286 3 253 3 221 3 188 3 157 3 125 3 094

Elanike reovesi kokku m
3
/a 44 384 43 941 43 501 43 066 42 635 42 209 41 787 41 369 40 955 40 546 40 140 39 739 39 342

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Karks i -Nuia m3/a 11 008 11 008 11 008 11 008 11 008 11 008 11 008 11 008 11 008 11 008 11 008 11 008 11 008

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Karks i m3/a 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540 5 540

Asutuste ja  ettevõtete reoves i  - Pol l i m3/a 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311

Asutuste ja ettevõtete  reovesi kokku m3/a 17 860 17 860 17 860 17 860 17 860 17 860 17 860 17 860 17 860 17 860 17 860 17 860 17 860

Müüdud kanalisatsioon kokku m
3
/a 62 244 61 800 61 361 60 926 60 495 60 069 59 647 59 229 58 815 58 406 58 000 57 599 57 201

Lühiajaline Pikaajaline
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Käesolevas analüüsis on koostatud tariifid 3 erineva stsenaariumi alusel. 

 I stsenaariumi puhul on tariife korrigeeritud 2 aastase intervalliga selliselt, mille korral igal 

prognoosiperioodi aastal on kõik rahalised tegevuskulud kaetud. Täiendavalt on arvestatud, et 

kumulatiivselt oleks saavutatud laenuteenindamise kattekordaja 1,25 tagamine. Siinjuures 

laenuna on käsitletud arendamise kavas kirjeldatud investeeringute 15% omaosalust. Kulumi 

katmist antud stsenaariumiga ei saavutata.  

 II stsenaariumi puhul on tariife korrigeeritud 2-aastase intervalliga selliselt, mille puhul lisaks 

rahaliste tegevuskulude katmisele kaetakse ka pikemas perspektiivis põhivara kulum. 

Eelduseks on võetud, et tariifi tõus ei oleks korraga üle 15%. Antud stsenaarium eeldab 

võrreldes I stsenaariumiga suuremat tariifide muutust ning seega laenuteenindamise 

kattekordaja miinimumnõude täitmine on ka antud stsenaariumiga tagatud. 

 III stsenaarium on II stsenaariumi edasiarendus. Antud stsenaariumi kohaselt  on tariife 

korrigeeritud iga-aastaselt selliselt, mille puhul lisaks rahaliste tegevuskulude katmisele 

kaetakse igal aastal ka põhivara kulum.  Antud stsenaariumiga on laenuteenindamise 

kattekordaja miinimumnõude täitmine samuti tagatud. 

 
 

9.4.3. Teenuse kättesaadavus ning taskukohasus 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna netosissetulekust. 

Täiendavalt tuleb arvestada ka sotsiaalselt vähekindlustatud gruppide võimalust tarbida vee- ja 

kanalisatsiooniteenust normaaltasemel. 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on kasutatud 

Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Viljandimaa kohta. Finantsanalüüsis on korrigeeritud 

Statistikaameti andmeid Rahandusministeeriumi poolt avaldatud nominaalpalga muutuse määraga 

aastatel 2015 – 2027. 

 

Lähtuvalt käesolevas analüüsis kirjeldatud eeldustest, kujunevad vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

tariifid ning teenuste kulukuse määr järgnevaks 12 aastaks järgmiseks: 
 

Tabel 9-5: Tariifide prognoos ja teenuse kulukus  

 
Allikas: Konsultandi prognoos 

 

Prognoosi kohaselt ühegi stsenaariumiga ei ületata soovituslikku piirmäära 4% ning arvestuslikult jääb 

kogu prognoosiperioodil alla 2%. 

 

Tegevustulude prognoos on aastate lõikes ära toodud käesoleva arendamise kava lisas. 

Teenuse kulukus 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sissetulek leibkonna liikme kohta 

kuus, Viljandimaa 406 428 453 483 514 546 580 616 653 691 732 774 818

Keskmine tarbitav kogus l/in/p 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

Koondtariif Elanikud sh. k.m.                 

I STSENAARIUM 3,34 3,49 3,67 3,87 4,06 4,27 4,45 4,65 4,84 5,03 5,24 5,46 5,68

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

kulu leibkonnaliikme sissetuleku 

suhtes,   I STSENAARIUM 1,6% 1,7% 1,6% 1,7% 1,6% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5%

Koondtariif Elanikud sh. k.m.               

II STSENAARIUM 2,94 3,38 3,38 3,89 3,89 4,47 4,47 4,96 4,96 5,31 5,31 5,69 5,69

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

kulu leibkonnaliikme sissetuleku 

suhtes,   II STSENAARIUM 1,6% 1,7% 1,6% 1,7% 1,6% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5%

Koondtariif Elanikud sh. k.m.             

III STSENAARIUM 3,34 3,49 3,67 3,87 4,06 4,27 4,45 4,65 4,84 5,03 5,24 5,46 5,68

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

kulu leibkonnaliikme sissetuleku 

suhtes,   III STSENAARIUM 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5%
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9.4.4. Tariifide prognoosi kokkuvõte 

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. Toonitada tuleb, et käesolevas  arendamise  kavas  toodud  tariifide  prognoos  ei  ole  aluseks 

Karksi 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. 

 

9.5. Investeeringute finantseerimine 

ÜVK arendamise kavas on määratletud vajalikud investeeringud ning elluviimise ajakava. Kuna 

investeeringud on arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest laekuvat jooksvat tulemit 

mahukad, siis see tingib vajaduse taotleda finantseerimiseks abirahasid ning võimaliku 

omafinantseerimise allikana kaaluda ka laenuvahendite kasutamist. 

 

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%, seega minimaalne 

omafinantseerimise määr on 15%. 

 

Finantsanalüüsi kontekstis on eeldatud, et investeerimisprogrammi investeeringute elluviimine toimub 

arengukava lühi- ja pikaajalise programmi jooksul.  

 

Järgnevas tabelis on toodud ÜVK arendamise kavas määratletud investeeringukulutused ning 

finantseerimise jagunemine vastavalt eelpoolkirjeldatud eeldustele lühi- ning pikaajalise programmi 

ning finantseerimisallikate lõikes. 
 
Tabel 9-6: Investeeringute finantseerimine 

 
Allikas: Konsultandi arvutused/prognoos 
 

Vee- ja kanalisatsioonirajatiste omafinantseerimise allikana on arendamise kava finantsprognoosis 

nähtud ette laenude kasutamist vastavalt eespool kirjeldatud eeldustele. Antud valik on puhtalt 

teoreetiline ning konservatiivne eesmärgiga testida, kas prognoositud veemajanduse rahavoog on 

võimeline arendamise kavas kirjeldatud eeldustel teenindama laenu, kui kogu omafinantseering 

koosneks vaid laenust. Arendamise kava reaalsel elluviimisel võib kujuneda tegelik 

omafinantseerimine kombinatsioonist kohaliku omavalitsuse eelarvelistest vahenditest,  vee-

operaatorettevõtte kohustustevabast rahajäägist ning vajadusel võetavast laenust. 

 

Finantsprognoosis on tariifipoliitika kujundatud selliselt, et laenuteenindamise kattekordaja oleks 

minimaalselt 1,25. Laenu kasutussevõtmine toimub arvutuste kohaselt iga-aastaselt vastavalt 

investeeringute elluviimisele alljärgnevalt: 

 
Tabel 9-7: Laenude kasutamine 

 
Allikas: Konsultandi arvutused/prognoos 

Investeeringud Kokku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Lühiajaline periood (2015-2021) 1 014 004 0 169 001 169 001 169 001 169 001 169 001 169 001

Pikaajaline periood (2022-2027) 194 640 32 440 32 440 32 440 32 440 32 440 32 440

Investeeringud kokku: 1 208 644 0 169 001 169 001 169 001 169 001 169 001 169 001 32 440 32 440 32 440 32 440 32 440 32 440

Finantseerimise prognoos

Riiklik ja/või välisabi 1 027 347 0 143 651 143 651 143 651 143 651 143 651 143 651 27 574 27 574 27 574 27 574 27 574 27 574

Omafinantseering 181 297 0 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 4 866 4 866 4 866 4 866 4 866 4 866

Finantseerimine kokku: 1 208 644 0 169 001 169 001 169 001 169 001 169 001 169 001 32 440 32 440 32 440 32 440 32 440 32 440

Lühiajaline Pikaajaline

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Laenud 0 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 25 350 4 866 4 866 4 866 4 866 4 866 4 866

Laen cum 0 25 350 50 700 76 050 101 400 126 751 152 101 156 967 161 833 166 699 171 565 176 431 181 297
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Järgnevas tabelis on näidatud laenuteenindamine ning laenuteenindamise kattekordaja väärtused 

arendamise kava prognoosiperioodil I tariifistsenaariumi puhul. 

 
Tabel 9-8: Laenuteenindamine ja kattekordaja 

 
Allikas: Konsultandi arvutused/prognoos 

 

9.6. Finantsanalüüsi kokkuvõte 

 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning –kulusid, arvestades juba 

elluviidud ning arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on 

arvestatud tänase vee-operaatori tegelike tegevuskuludega ning olemasolevate varade kulumiga. 

Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas väljapakutud investeeringute elluviimisest tulenevate 

mõjudega (sh kulumi lisandumine, võimalik laenuteenindamine). 

 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning testitud on veemajanduse 

rahavooge etteantud eeldustel. Koostatud on 3 erinevat tariifide stsenaariumit. Finantsprognoosis 

toodud tariifide prognoos on koostatud testimaks, kas arendamise kavas sätestatud eeldustel on vee- ja 

kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. Tulude prognoosis on olulise tähtsusega lisaks 

tariifimääradele ka liituvate uute tarbijate arvukus ning ühiktarbimise muutus ajas. Kui uusi tarbijaid ei 

liitu prognoositud määral ja/või ühiktarbimine ei vasta finantsprognoosis eeldatud suurustele, siis 

tegevuskulude katmiseks tuleb oluliselt erinevaid tariifimäärasid rakendada. Mil määral, sõltub 

konkreetselt sellest, millises mahus jääb uusi  liitujaid vähemaks või väheneb ühiktarbimine senise 

prognoosis toodud tasemetega võrreldes. 

 

Tuleb toonitada, et finantsanalüüsi raames koostatud tariifide  prognoos ei ole  siiski aluseks Karksi 

vallas tariifipoliitika elluviimiseks, sest ÜVK  arendamise  kava on oma  olemuselt  üldine  

strateegiline dokument ning seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs  on  olemuselt 

indikatiivne ja üldistatud  prognoos ÜVK-ga  hõlmatud  piirkonna  tegevuskulude  ja  –  tulude kohta. 

Finantsprognoos põhineb paljudel eeldustel ning ettemääratud põhimõtetel.  Prognoosi üldine  

paikapidavus  sõltub sellest, kuivõrd prognoosi aluseks olevad eeldused ning põhimõtted vastavad või 

erinevad tulevikus tegelikkusega võrreldes. 

 

Sarnaselt tulubaasi mõjutavatele teguritega on olulised ka edasist kulubaasi mõjutavad tegurid. Juhul 

kui investeeringud mõjutavad eeldatavalt rohkem tulevast kulubaasi (näit. suurem kokkuhoid) või kui 

veeoperaatorteenust pakkuv ettevõte suudab leida täiendavaid sisemisi ressursse ökonoomsemaks 

majandamiseks, väheneb tegevuskulude maht ja seetõttu ka surve vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

hindade tõstmiseks. Kuna ÜVK arendamise kava hõlmab pikka perioodi, siis on alati ka risk 

kulutegurite oluliselt suuremaks muutuseks kui käesolevas finantsanalüüsis eeldatud (näit. elekter, 

keskkonnatasud jmt). 

 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseerimine kujunevad 

tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtte vahelisele kokkuleppele, 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 arengukava lisas. 
 

 

 
  

Laenuteenindamine 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Kulumieelne rahavoog 5 308 9 845 2 253 9 782 1 776 12 569 3 813 23 926 14 552 29 146 19 146 29 906 19 247

Kulumieelne rahavoog kumulatiivselt 5 308 15 153 17 406 27 188 28 964 41 533 45 346 69 272 83 824 112 970 132 117 162 022 181 269

Laenuteenindamine (põhiosa + intressid) 0 634 1 901 4 542 7 112 9 612 12 041 15 034 16 298 17 492 17 506 17 507 17 250

Laenuteenindamine kumulatiivselt 0 634 2 535 7 077 14 189 23 801 35 842 50 876 67 175 84 667 102 173 119 680 136 930

Rahavoog peale laenuteenindamist 5 308 9 211 352 5 240 -5 336 2 957 -8 228 8 892 -1 746 11 654 1 640 12 399 1 997

Laenuteenindamise kattekordaja (min. 1,25) #DIV/0! 15,53 1,19 2,15 0,25 1,31 0,32 1,59 0,89 1,67 1,09 1,71 1,12

Laenuteenidnamise kattekordaja kum rahaoolt (min 1,25) #DIV/0! 23,91 6,87 3,84 2,04 1,75 1,27 1,36 1,25 1,33 1,29 1,35 1,32
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10. ÜVK arendamise kava lisade nimekiri 

 

Lisa 1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeemid: 

   Karksi-Nuia linn (skeem KNUIA); 

   Karksi-Nuia linna Kase piirkond (skeem KN KASE); 

Karksi küla (skeem KARKSI); 

Polli küla (skeem POLLI); 

   Univere küla (skeem UNIVERE) 

    

 

Lisa 2 Finantsanalüüsi tabelid 

 


