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1. SISSEJUHATUS 
 

Sindi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava ehk arengukava 
(edaspidi „ÜVK arengukava‖) on dokument, mis kirjeldab linna ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut järgneval 12 aastal. 

Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele (RT I,1999, 25,363) on 
ühisveevärk ja -kanalisatsioon ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub 
kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja 
hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Lähtuvalt seadusest peab ÜVK 
arendamine toimuma selliselt, et ÜVK piirkondades oleks võimalik tagada kõigi sellel 
alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee 
ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  

Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning 
veemajanduse korraldamine Sindi linnas peab toimuma kooskõlas käesoleva ÜVK 
arendamise kavaga fikseeritud tingimuste ja nõuetega. Kindlasti peab olema ÜVK 
arendamise kava aluseks, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest 
või riigi tagatud laenust (Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus §4 lõige 5). 

Arengukava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjaldamisele ka ülevaate 
erinevatest arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning 
nende teostamise prioriteetsusest. Arendusprojektide planeerimisel on püütud 
arvestada elanikkonna ja ettevõtete/organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus 
lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest. 
 
Vastavalt Sindi linna arengukavale (Strateegia aastani 2013. Tegevuskava 2005-
2008) on linna arengu kiirendamise üheks strateegilise läbimurde valdkonnaks 
tehnilise infrastruktuuri kaasajastamine, eelkõige kaasaegse ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine. 
 
ÜVK arengukava on dünaamiline dokument, mis tuleb üle vaadata vähemalt iga nelja 
aasta tagant ning kaasajastada vastavalt üleskerkinud vajadustele.  
  
Sindi linna investeeringuvajadus vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks 
ning arendamiseks ületab kohaliku omavalitsuse ja vee-ettevõtte rahalised 
võimalused ning seetõttu on vajalik rekonstruktsiooni- ja ehitustöödeks kasutada 
Eesti riiklike ning Euroopa Liidu fondide abi. 
Abiprojektide elluviimisel tuleb kindlasti silmas pidada olulist põhimõtet, et 
ehitustöödele järgnev vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimine, hooldamine ja 
edasiarendamine oleks jätkusuutlik süsteemi kogu järgneval „eluperioodil‖. 
 
Investeeringuprogramm kogumaksumusega ca 200 miljonit krooni (2007 a hindades) 
on jagatud kolmeks alamprogrammiks: 

 kiireloomuline programm (2007 – 2008) maksumusega ca 3 miljonit krooni, 
mille raames on planeeeritud osaliselt rekonstrueerida avariiline Sindi-Pärnu 
kanalisatsiooni survetrass, milleks on juba saadud tagastamatut abi KIK 
rahvuslikust programmist.  

 



 lühiajaline programm (2008 – 2010), maksumusega ca 95 miljonit krooni, mille 
raames on planeeritud rekonstrueerida olemasolevaid ning ehitada uusi vee- 
ja kanalisatsiooni-torustikke taotledes projektide finantseerimiseks 
tagastamatut abi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (2007-2013 
finantsperioodi eelarvest). Lühiajalise programmi piiritlemisel on esmaseks 
piirajaks olnud omafinantseerimise võime. Hetkel on eeldatud, et 
omafinantseeringu suurus võib jääda suurusjärku 15-22% investeeringu 
kogumaksumusest. Tegelik abi protsent otsustatakse finantseerijate poolt 
rahastamistaotluse menetlemise käigus. Juhul, kui abi osakaal osutub 
suuremaks, on võimalik lühiajalisse programmi kuuluvate investeeringute 
mahtu suurendada tuues pikaajalisest programmist osa investeeringuid üle 
lühiajalisse programmi. 

 
 pikaajaline programm (2011 – 2018) käesoleva aja (2007) hindades 

maksumusega ca 100 miljonit krooni (maksumus ehitusperioodil, koos  
eeldatava ehitustööde kallinemisega ca 176 miljonit krooni), mille raames on 
planeeritud etapiviisiliselt laiendada ühisveevärki ja –kanalisatsiooni Sindi 
linna individuaalelamupiirkonnas, mis on välja jäänud lühiajalisest 
programmist. Programmi elluviimiseks vajalik samuti raha taodelda erinevatest 
Euroopa Liidu ning riiklikest abiprogrammidest. 

 
Käesolev Sindi linna ÜVK arengukava on kooskõlas linna arengukavaga, 
üldplaneeringuga ning muude õigusaktidega. 
 
 
 
 



2. ÕIGUSLIK BAAS 
Eesti Vabariigi põhiseaduse §5 järgi on Eesti loodusvarad rahvuslik rikkus, mida tuleb 
kasutada säästlikult, §53 kohaselt on igaüks kohustatud säästma keskkonda ning 
hüvitama keskkonnale tekitatud kahju. Keskkonnasäästlik kasutamine tähendab 
eelkõige seda, et tuleb arvestada teiste keskkonnakasutajate huviga kasutada puhta 
keskkonna hüvesid ja tagada eluslooduse piisav kaitse.  
Eesti keskkonnapoliitika põhieesmärgiks on tagada inimesi rahuldav tervislik 
keskkond ja majanduse arendamiseks vajalikud ressursid loodust oluliselt 
kahjustamata, maastike ja elustiku mitmekesisust säilitades ning majanduse 
arengutaset arvestades. See nõue sisaldub mitmetes seadustes ja muudes 
õigusaktides, nagu säästva arengu seadus, seadus Eesti looduse kaitsest, 
veeseadus, jäätmeseadus, välisõhu kaitse seadus, maapõueseadus, metsaseadus, 
kalapüügiseadus, metsaseadus, jahikorralduse seadus, kaitstavate loodusobjektide 
seadus, planeerimis- ja ehitusseadus jt. 
Riigi keskkonnapoliitika elluviimine on suunatud majanduse, sotsiaalsfääri, loodus-
kasutuse ja keskkonnakaitse tasakaalustatud arengule, selle saavutamiseks 
hästitoimiva institutsionaalse süsteemi loomisele ning keskkonnakaitseks 
eraldatavate vahendite sihipärasele ning läbimõeldud kasutamisele.  
Eesti keskkonnastrateegia kohaselt on vee- ja kanalisatsiooniteenuseid osutavate 
ettevõtete jaoks olulisteks printsiibiks
säästvas suunas, kusjuures eesmärk on praeguse põlvkonna vajaduste rahuldamine 
tulevaste põlvkondade huve kahjustamata. Keskkonnanõuete järgimine tuleb 
saavutada lähtudes põhimõttest, et reostaja või tarbija maksab. 
Kõigil keskkonna kasutajatel ja kahjustajatel peab lasuma täielik vastutus oma 
tegevuse eest, ettevõtted peavad tagama oma tegevuse vastavuse keskkonnakaitse 
nõuetele. Kasutatud loodusvarade väärtus, kõik keskkonna-kulutused ja keskkonnale 
tekitatud kahjud toote kogu olelustsükli — tootmise, jaotamise, kasutamise, lõpliku 
kõrvaldamise — vältel peavad kajastuma toote hinnas. 
Keskkonnastrateegia nõuab keskkonnahoidliku tehnoloogia evitamist. Üheks 
oluliseks eesmärgiks peetakse põhjaveevarude paremat kasutamist ja kaitset, millest 
tulenevad konkreetsed nõuded vee- ja kanalisatsiooniettevõtetele. Eelkõige puutub 
see kadude vähendamist joogivee tootmisel, tarbijani viimisel ning kasutamisel. 
 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni planeerimisel ja arendamisel peab lähtuma 
asjakohastest Euroopa Liidu direktiividest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. 
 
EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID: 
 
Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) 
2000 aastal jõustunud veepoliitika raamdirektiiviga sätestatakse vee (s.h. 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 veeekeskkonda 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. 
 
Asulareovee direktiiv (91/271/EMÜ) 
Asulareovee direktiiv reguleerib asulatest ning tööstusest pärineva reovee kogumist, 
töötlemist ja keskkonda tagasi juhtimist, 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. Piirväärtused 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 on aastani 
2010, kuna vananenud kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite 
väljavahetamine ja renoveerimine on nii ajaliselt kui ka finantsiliselt mahukas. 
Seega peab reoveepuhastuse valdkonnas üle 2000 ie asulates ja 
reoveekogumisaladel olema välja ehitatud tsentraalsed kanalisatsioonisüsteemid 
ning tagatud normidele vastav reoveepuhastus 2010 aasta lõpuks.  
 
Joogiveedirektiiv (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.  
 
Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et joogivee 
direktiivi (80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) üleminekuperiood veevarustussüsteemide ja 
veepuhastusjaamade renoveerimiseks/väljaehitamiseks on 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 ka amortiseerunud veetorustike 
väljavahetamine. Selliste kulutuste tegemine ühinemise-eelsel perioodil oli 
ebarealistlik, kuna vee-ettevõtted oleksid pidanud tõstma vee hinda tasemele, mida 
tarbijad maksta ei oleks suutnud. 



Vastavalt direktiivile peab üle 2000 ie asulate joogivesi vastama nõuetele 2007 a 
lõpuks ning üle 50 ie asulates peab puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013 
aasta lõpuks.  
 
Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ) 
 
Nitraadidirektiiv (676/EMÜ) 
Eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide sattumist veekeskkonda, 
piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest põllumajandusest. 
 
 
EESTI SEADUSED  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (RT I 1993, 37, 558). 

Nimetatud seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja 
korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega.  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §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.    

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (RT I 1999, 25, 363) 

Nimetatud seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning 
ühiskanalisatsiooni abil heitvee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning 
sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vastavad 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 
erinevate kinnistute veega varustamine veekogust või põhjaveekihist ning heitvee 
juhtimine suublasse. 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.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §4 sätestab ka vajaduse koostada 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, mille alusel toimub kogu kohaliku 
omavalitsuse territooriumil ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine.  

Vastavalt seaduselt peab ÜVK arengukava peab sisaldama vähemalt: 
1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte;  
2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 
reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 
äravoolurajatiste põhiskeemi; 



3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende 
hinnangulist maksumust.  

Veeseadus (RT I 1994, 40, 655) 

Nimetud seaduse ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja 
veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine, samuti reguleerib seadus vee 
kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid.  

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

Keskkonnajärelevalve seadus (RT I 2001, 56, 337) 

Nimetatud seaduse §3 kohaselt teostavad keskkonnajärelevalvet 
Keskkonnainspektsioon, Maa-amet ja kohalik omavalitsusorgan või -asutus. 

Keskkonnatasude seadus (RT I 2005, 67, 512) 

Nimetatud seadus sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 
saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest 
(s.h. 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 (RT I, 2005, 
15, 87) 

Planeerimisseadus (RT I 2002,99,579)   

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27116
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27116
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=867983
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=867983


Maaparandusseadus (RT I 2003,15,84) 
 

 

VABARIIGI VALITSUSE JA MINISTRITE MÄÄRUSED 

Vabariigi Valitsuse 31 juuli 2001 määrusega nr 269 kehtestatud ―Heitvee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise kord‖ (RT I, 2001,69,424) 

Määruses on toodud heitvee piirkontsentratsioonid, millede piires võib heitvett 
suublasse juhtida. Asulatele ja reoveekogumisaladele suurusega 2000 – 9999 ie 
suublasse juhtitava heitvee reostusnäitaja piirväärtused peavad vastama alates 
31.12.2004 alljärgnevatele nõuetele:  

   Reostusnäitaja 
piirväärtus, mg/l 

Reovee 
puhastusaste, % 

Biokeemiline hapnikutarve, 
BHT7 

15,0 suurem / võrdne 90 

Keemiline hapnikutarve, (KHT) 125,0 suurem / võrdne 75 
Heljuvainesisaldus 25,0 suurem / võrdne 80 
Üldfosforisisaldus 1,5 suurem / võrdne 80 
Ühealuseliste fenoolide 
sisaldus 

0,1 suurem / võrdne 75 

Naftasaadustesisaldus 1,0 suurem / võrdne 75 
Üldlämmastikusisaldus - Ei normeerita 

Vastavalt määruse §10 alapunktile 6 on üldplaneeringuga määratud reovee-
kogumisaladel heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on 
põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad 
reoveekogumisaladel olema reovee kogumiseks kogumiskaevud.  

 
Keskkonnaministri 16 oktoobri 2003 määrusega nr 75 kehtestatud ―Nõuete 
kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta” 
 
Keskkonnaministri 15 mai 2003 määrusega nr 48 kehtestatud ―Reovee 
kogumisalade määramise kriteeriumid” 
Kehtestatakse 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. 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 30 inimekvivalenti (ie). Karstialadel ja aladel, kus 
põhjavesi on nõrgalt kaitstud, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari 
kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Karstialadel ja aladel, kus 
põhjavesi on kaitsmata, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta 
tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 



 
Keskkonnaministri 16 detsembri 1996 määrusega nr 61 kehtestatud ―Veehaarde 
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine” 
Lähtuvalt määrusest peab põhjaveehaardele moodustama sanitaarkaitseala, üldjuhul 
50 m raadiuses ümber puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid 
ühendavast sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste 
puurkaevude. Veehaarde või sanitaarkaitseala projekti alusel ja maakonna 
keskkonnateenituse esildisel võib keskkonnaminister sanitaarkaitseala ulatust muuta 
järgmiselt: 

1) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikku on alla 10 m3 ööpäevas ja vett 
võetakse ühisveevärgi vajaduseks, vähendada 10 meetrini; 

2) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 10 m3 ööpäevas ja 
põhjaveekiht on hästi kaitstud, vähendada 30 meetrini; 

3) juhul, kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 500 m3 ööpäevas, 
suurendada 200 meetrini. 

 
 
Sotsiaalministri 31 juuli 2001 määrusega nr 82 kehtestatud “Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” 

Määrus kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide 
analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike 
mõjude eest.  

Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama 
teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase 
nõudmisel. 

Vastavalt määruse §13 lõige 6 kohaselt on lubatud kuni 31 detsembrini 2007 toota, 
varustada, töödelda ja üle anda nõuetele mittevastavat joogivett asulates ja 
joogiveesüsteemides, mida kasutab rohkem kui 2000 inimest.  

 
ARENGUKAVAD, UURINGUD JA PLANEERINGUD 
 
Pärnu alamvesikonna veemajanduskava  

Vabariigi valitsuse määruse kohaselt on Eesti territoorium jagatud kolmeks 
vesikonnaks - Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond. Iga vesikond koosneb 
alamvesikondadest. Kokku on 8 alamvesikonda, Pärnu alamvesikond on osa Lääne-
Eesti vesikonnast. 

Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiiv kehtestab maismaa pinnavee, üleminekuvee, 
rannikuvee ja põhjavee kaitse üldnõuded ning näeb ette ka iga valgala kohta eraldi 
veemajanduskava koostamist. Veemajanduskava eesmärk on, tuginedes põhjalikele 
analüüsidele hetkeolukorrast, säästva arengu ja võimalikult loodusliku veeklassi 
tagamine ning mere-, pinna- ja põhjaveekvaliteedi, hulga ja režiimi hoidmine 
inimtegevusest võimalikult rikkumatuna, täites vee kasutamise ja kaitse eripärast 
tingitud kvaliteedinõuded. Eesmärgi elluviimiseks on koostatud Pärnu alamvesikonna 



veemajanduskava, mis valmis 2003 aasta algul ning kinnitati ministri 10.03.2005 
käskkirja nr 254.  

Pärnu alamvesikonna veemajanduskava on kättesaadav internetileheküljelt 
http://www.envir.ee/420014  

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.  

 
Põhjavee kaitstuse kaart mõõtkavas 1:400 000 
Koostatud Eesti Geoloogiakeskus poolt (koostaja R.Perens). Töö raames on esitatud 
detailne ülevaade põhjavee kaitstusest Eesti Vabariigi territooriumil. Uuringu kohaselt 
paikneb Sindi linn keskmiselt kaitstud ja suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. 
 
Sindi linna üldplaneering, AS Entec, 2005 
 
 
Sindi linna arengukava. Strateegia aastani 2013. Tegevuskava 2005-2008 
Arengukava kohaselt on üheks prioriteetseks tegevussuunaks linna elukeskkonna 
parandamine, s.h. ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamine ja kaasajastamine 
 
Pärnu maakonna teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused", Pärnu Maavalitsus, 2003. 
http://www.mv.parnu.ee/index.php?planeeringud/plteema/ 
 

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmekava, 2005-
2009, OÜ Alkranel, 2005 

 
Pärnu maakonna planeering, 1998 
 
Detailplaneeringud  
Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi väiksema osa 
kohta. Detailplaneeringu kehtestab linna volikogu ja see on aluseks lähiaastate 
ehitustegevusele. 
Sindi linnas 2007 a. juunikuu seisuga kehtestatud või algatatud (s.h. algatamisjärgus) 
olulisemad (ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arenguperspektiive mõjutada võivad) 
detailplaneeringud olid alljärgnevad: 
 
Tabel 1 Sindi linna algatatud detailplaneeringud 2007 a. juunikuu seisuga  
 
Aadress/ asukoht kruntide 

arv 
Märkused 

 
Linnuriigis ja sellega piirneval alal: 
Linnu tee 8 6 Võimalik kanaliseerida olemasolevasse 

ühiskanalisatsioonisüsteemi 

http://www.envir.ee/420014
http://www.mv.parnu.ee/index.php?planeeringud/plteema/


Leevikese 6 7 Võimalik kanaliseerida olemasolevasse 
ühiskanalisatsioonisüsteemi 

Leevikese 10 4 Võimalik kanaliseerida olemasolevasse 
ühiskanalisatsioonisüsteemi 

Kalda tee 6/8/10 19 Ilmselt võimalik kanaliseerida Tihase tn. 
pumplasse 

Kalda tee 1   33 võimalik kanaliseerida olemasolevasse 
Pardi tn ülepumplasse 

Kalda tee 1B  ~15…20 
(?) 

Planeering algatamata, tegemist 
perspektiivse elamuehituspiirkonnaga. 
Ilmselt võimalik kanaliseerida 
olemasolevasse Pardi tn ülepumplasse 

 
Viiraküla piirkonnas: 
Viira elamuala ~10…15 

(?) 
kruntide arv teadmata, tegemist 
suurema arenduspiirkonnaga 

Supluse 1 ~10…15 
(?) 

kruntide arv teadmata, suhteliselt suur 
arenduspiirkond, vajalik uue reovee 
ülepumpla paigaldamine 

Pärnu mnt 80/82 5 Võimalik kanaliseerida 2007.a 
ehitatavasse kanalisatsioonisüsteemi 

 
Teisel pool Paide maanteed (individuaalelamurajoon): 
Paide mnt 2 4 Kanalisatsioon võimalik ühendada 

perspektiivse Paide mnt valgalaga (ÜP-
9) 

Tiigi põik 6 8 Kanalisatsioon võimalik ühendada 
perspektiivse Tiigi valgalaga (ÜP-6) 

Tõela 7 19 Planeering kehtestatud. 
Ühiskanalisatsiooniga liitumiseks vajalik 
ülepumpla paigaldamine (koos Tõela 
11A arenduspiirkonnaga) pumpamisega 
Piiri valgalale (ÜP-2) 

Tõela 11, 11B 4 Põhimõtteliselt võimalik perspektiivis 
kanaliseerida Piiri valgalale (ÜP-2) 

Tõela 11A ~15…20 
(?) 

Ühiskanalisatsiooniga liitumiseks vajalik 
ülepumpla paigaldamine (koos Tõela 7 
arenduspiirkonnaga) pumpamisega Piiri 
valgalale (ÜP-2) 

Roheline 23 6 Põhimõtteliselt võimalik perspektiivis 
kanaliseerida Linnaäärne 1 valgalale 
(ÜP-4) 

Karja 15 2x4 
ridaealmu 

Põhimõtteliselt võimalik perspektiivis 
kanaliseerida Piiri valgalale (ÜP-2) 

Lauka 1 11 Põhimõtteliselt võimalik perspektiivis 
kanaliseerida Kesk tn valgalale (ÜP-8) 
või Linnaäärne 2 valgalale (Ü-5) 

 
Kesklinna piirkonnas: 



Turbaplats  kuni 95 
korterit 

Perspektiivne korterelamu. Vesi ja 
kanalisatsioon olemas tänaval, torude 
läbimõõdud ei muutu 

Paide 13 6 Vajalik reovete ülepumpla paigaldamine 
Pärnu mnt 3b 5 Reovesi kanaliseerida Paide 13 kinnistu 

perspektiivsesse ülepumplasse 
V-Põllu 15 5 Põhimõtteliselt võimalik perspektiivis 

kanaliseerida Rahu valgalale (ÜP-10) 
või uude perspektiivsesse pumplasse 
Paide 13 kinnistul 

„Juurviljamaa‖ ~5…10 (?) Planeering algatamata, tegemist 
perspektiivse elamuehituspiirkonnaga 

 
Kokku hetkel planeerimisel (või juba kehtestatud) orienteeruvalt 200...230 uue 
individuaalelamukrundi moodustamine ning kuni 95 korteriga korterelamute 
kompleksi ehituseks vajalik elamuala. 
Võib siiski eeldada, et kõikidel moodustatud või moodustamisel kruntidel elamuehitus 
ei alga koheselt, vaid pikema perioodi vältel.  
 
 
 
STANDARDID 
 
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab 
arvestama kehtestatud standardeid, s.h.: 
EVS 847-1:2003 Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded 
EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus 
EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine 
EVS 848:2003 Ühiskanalisatsioon 
 
SINDI LINNA ÕIGUSAKTID 
     

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri 
(kinnitatud Sindi linnavolikogu 08.06.2000 a määrusega nr 8) 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise eeskiri (kinnitatud 
Sindi linnavolikogu 08.05.2003 a määrusega nr 13) 

Kaevetööde eeskirjad Sindi linnas (kinnitatud Sindi linnavolikogu 17.06.1999 a 
määrusega nr 40) 

 
 

   



3. VEERESSURSID JA KASUTUS  
 

3.1. Põhjaveevarude uuringud, kinnitatud põhjaveeressurss 
 
Põhjaveevaru jaguneb uurituse detailsusest sõltuvalt tarbevaruks T1 või T2 või 
prognoosvaruks P. 
Tarbevaru T2 on hinnatud põhjaveevaru, mida on uuritud vähemalt järgmises mahus: 

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

 
Prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav 
hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee 
erikasutuslubade andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde 
projekteerimisel. Prognoosvaru P määratakse modelleerimise teel hüdrogeoloogilise 
kaardistamise, põhjaveeseire ja töötavate veehaarete andmete alusel. 
 
Pärnu maakonna põhjaveevarud on kinnitatud keskkonnaministri 6 aprilli 2006 
käskirjaga nr 400. 

Tabel 2 Pärnu maakonna põhjavee kinnitatud varud 

Põhjavee-
maardla 

Põhjaveemaardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 
indeks 

Põhjaveevaru 
m3/ööpäevas 

Varu kategooria 
ja otstarve 

Pärnu Vaskrääma D2-1-S 20 400 T1 joogivesi 
Vaskrääma D2-1-S 4 600 T2 joogivesi 
Reiu D2-1-S 3 000 T1 joogivesi 
Reiu D2-1-S 2 000 T2 joogivesi 

Tootsi Tootsi S 2 000 T1 joogivesi 
Vändra Vändra 

individuaalelamud 
S 240 T1 joogivesi 

Jakobsoni S 900 T1 joogivesi 
 
Varu kategooriad: 
P – prognoosvaru  
T1 – tagatud põhjaveevaru 
T2 – hinnatud põhjavee tarbevaru 
 
Sindi linna ühisveevärgiga ühendatud tarbijad saavad oma joogivee Pärnu linna 
ühisest veevarustussüsteemist.  
Vaskrääma veehaarde kinnitatud põhjaveevaru on aastani 2008 kokku 25 000 m3/d 
ning Reiu veehaarde kinnitatud põhjaveevaru kokku 5 000 m3/d aastani 2024. 



Hinnanguliselt on joogiveeressurssi Pärnu linna ja selle lähiümbruse vajaduste 
rahuldamiseks vähemalt 25 aastaks. 
 
 

3.2. Vee erikasutusload 
 
Vastavalt kehtivale Veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline 
erikasutusluba juhul, kui:  

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

o võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas; 
o võetakse mineraalvett; 
o juhitakse heitvett ja teisi saastavaid aineid suublasse: 
o toimub veekogu tõkestamine, paisutamine, veetaseme alandamine või 

hüdroenergia kasutamine; 
o toimub veekogu süvendamine või veekogu põhja pinnase paigaldamine; 
o uputatakse tahkeid aineid veekogusse; 
o toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine või ümberjuhtimine; 
o vee kasutamisel muudatekse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu 

bioloogilisi omadusi. 
Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei ole 
vaja vee erikasutusluba. 
 
Sindi linnas on seisuga 15.05.2007 Pärnu Keskkonnateenistuse poolt väljastatud 
kehtiva vee erikasutusloa valdajaks AS Qualitex, vee-erikasutusluba nr L.VV.PM-
26545 (vt andmed Tabel 3 ja Lisa 2). 
Sindi linna ühisveevärgiga ühendatud tarbijad saavad oma joogivee Pärnu linna 
ühisest veevarustussüsteemist, reovesi juhitakse aga Pärnu linna reoveepuhastile. 
AS-ile Pärnu Vesi on väljastatud vee-erikasutusluba L.VV.PM-11139 (vt andmed 
Tabel 4 ja Lisa 2). 
 
Veeluba nr L.VV.PM-152004 pinnavee võtmiseks Pärnu jõest kuni 30 m3/päevas on 
väljastatud ettevõttele Sindi Lanka AS. Ettevõte kasutab jõevett oma 
tootmisprotsessis lõnga värvimisel. 
 
Lisaks on Sindi linnas tegutsevale ettevõttele OÜ Articer väljastatud veeluba 
L.VK.PM-54070 pinnavee võtmiseks Pärnu jõest kalakasvatustiikide vee tarbeks 
kokku kuni 21 600 m3/ööpäevas. 
 
 
 



Tabel 3      AS Qualitex vee erikasutusluba 
 
vee-erikasutusluba nr L.VV.PM-26545 
väljastaja asutuse nimetus Pärnumaa 

Keskkonnateenistus 
kehtestamise kuupäev 05.05.2004 
kehtivuse kuupäev 30.12.2008 
  
VEEVÕTT1     

veehaare põhjavee-
veekiht 

lubatud 
kogus 

(m3/aastas) 

tegelik 
kogus 

(m3/aastas) 

vee 
erikasutuse 

tasu (kr) 
Pärnu mnt 
50, 60a, 61a 
Vee tn 1 

Silur 200 000 106 928  
 

68 400  
 

  kokku 200 000 106 928 68 400 
          
HEITVEE ÄRAJUHTIMINE2     

 

 1 Veevõtu andmete lubatud veevõtu kogus on esitatud ajavahemikule 2005-2008, 
tegelik veevõtu kogus ning ressursimaks on esitatud 2006.aasta andmete põhjal. 
2005.aastal pumbati välja 173 175 m3 põhjavett (tasuti rrssursimaksu 102 169 
krooni). 

2 Heitvesi juhitakse Sindi linna ühiskanalisatsiooni, kust see suunatakse 
puhastamiseks edasi Pärnu linna reoveepuhastile  



Tabel 4    AS Pärnu Vesi vee erikasutusluba  
 
vee-erikasutusluba nr L.VV.PM-11139 
väljastaja asutuse nimetus Pärnumaa 

Keskkonnateenistus 
kehtestamise kuupäev 05.07.2002 
kehtivuse kuupäev 05.07.2007 
  
VEEVÕTT1     

veehaare põhjavee-
veekiht 

lubatud 
kogus 

(m3/aastas) 

lubatud 
kogus 

(m3/päevas) 

Tegelik 
veevõtt 

(m3/päevas) 
Vaskrääma Silur 3 660 000 10000  4634 
Reiu Silur; O-Cm 1 830 000 5000 2858 
Pärnu linn O-Cm 15 000 500  
  kokku 5 505 000 15 500 ~7 500 
          
HEITVEE ÄRAJUHTIMINE2     

Reoveepuhasti 
ja suubla 

nimetused 

Reostus-
näitajad 

Lubatud 
reostus-
koormus, 

mg/l 

Tegelik 
reostus-
koormus, 

mg/l 

Keskmine 
hüdrauliline 

koormus 
(m3/päevas) 

Pärnu linna 
reoveepuhasti, 

Pärnu laht 

BHT7 15,0 10,0 

~19 000  
(koos 

sadeveega) 

HA 15,0 12,0 
P(üld) 1,0 0,9 
N(üld) 15,0 5,9 
KHT - 73 
   

 1 Veevõtu andmete lubatud veevõtu kogus on esitatud ajavahemikule 2002-2007, 
tegelik veevõtu keskmine kogus on esitatud 2006 aasta andmete põhjal. 

2 Heitvee ärajuhtimise lubatud reostuskoormuse andmed on esitatud ajavahemikule 
2002-2007, tegelik kogus on esitatud 2006 aasta andmete põhjal (lubatud keskmine 
aastane reoveekogus 9 125 000 m3/aastas) 



3.3. Pärnu linna veehaarded, põhjavee kvaliteet, veetöötlus 

Joogivesi peab olema epidemioloogiliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu 
ning oma kvaliteedilt vastama sotsiaalministri 31 juuli 2001 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. 

 
Pärnu linna ja lähivaldade joogivee tarbeks võetakse põhjavett peamiselt 
keskalamdevoni-siluri veeladestikust, mis paikneb keskdevoni Narva lademe 
veepideme all ning on seotud keskalamdevoni-siluri liivakivide, aleuroliitide ja 
karbonaatkivimitega. Veeladestiku põhjavesi on valdavalt HCO3-Ca-Mg või –Mg-Ca 
tüüpi mineralisatsiooniga 0,45-0,55 g/l.  
 
Pärnu linna ühisveevarustus baseerub kolme veehaarde veele: 

- Pärnu linnas paiknevad 5 puurkaevu. 
- Vaskrääma veehaare 
- Reiu veehaare. 

 
Pärnu linna veehaare on kõige vanem ja selle moodustavad linnas hajutatult, 
reeglina tarbija lähedal paiknevad puurkaevud: Jannseni, Kommunaari, Merimetsa, 
Mõrra ja Oja puurkaevud.  
Reiu veehaare paikneb linna kaguosas ja töötab 1968. aastast alates. Käesoleval 
ajal on veehaardel 14 puurkaevu, neist kolm avab ordoviitsium-kambriumi 
veekompleksi. 5 puurkaevu vesi on halva kvaliteediga, kasutuses on praegu 8 
puurkaevu. 
Vaskrääma veehaare asub Pärnu linnast 5,5 km kagu poole, Paikuse valla 
territooriumil. Veehaare koosneb kümnest puurkaevust, mida kasutatakse alates 
1990. aastast. Vajadusel on veehaaret võimalik laiendada veel 15 puurkaevu võrra. 
Vaskrääma veehaarde osatähtsus kasvab tulevikus veelgi. Põhjavee keemiline 
koostis on veehaarde töötamise ajal olnud püsiv. 

 

Joogivee tootmiseks kasutatavat Reiu ja Vaskrääma puurkaevude põhjavett 
kontrollitakse vastavalt Sotsiaalministri 2 jaanuari 2003 määruse nr 1 ―Joogivee 
tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded‖ kohaselt. 
Reiu ja Vaskrääma veehaaretest võetud põhjavesi vastab enamuse näitajate osas 
joogiveele esitatavatele nõuetele. Põhjavee kvaliteedi näitajad on toodud Tabelis 3. 
Reiu ja Vaskrääma veehaaretest välja pumbatav vesi töödeldakse enne linnavõrku 
suunamist Reiu Veetöötlusjaamas. Seda juba alates 1998. aastast ning vee kvaliteeti 
parandatakse järgmiste näitajate osas: 

o Kõrgenenud rauasisaldus (Fe2+,Fe3+), mis põhjustab võrguvee tugeva 
hägususe rauaühendite tekke näol; 

o Kõrge gaasilise väävelvesiniku H2S sisaldus, mis annab veele ebameeldiva 
lõhna ja põhjustab sulfiidihägu teket võrguvees; 

o Kõrge CO2 sisaldus põhjustab torustikes ülemäärast korrosiooni. 



Veetöötlusprotsessi projekttootlikkus on 800 m3/tunnis. Vee töötlemise tulemusel 
alaneb rauasisaldus ning kaob väävelvesinik, vähesel määral kõrgendatud 
boorisisaldus (B3-) vajab lahjendamist. 
 
Veetöötlusprotsess Reius on lahendatud järgmiselt: 
Aeratsioon – isevoolne veejaotus läbi 5 võre koormusega kuni 76 m3/h/m2 koos 
mehaanilise õhutamisega õhu/vee suhtega kuni 20. 
Filtratsioon – lahtine kiirfiltratsioon läbi 1,5 m paksuse kvartsliivakihi kiirusega 7,6 m/h 
(liiv ühefraktsiooniline, teralisusega cá 1,0 mm). 
Desinfitseerimine – vajadusel kloreeritakse naatriumhüpokloriti lahusega doosiga 
kuni 1,0 mg Cl2/l. 
Sellise protsessiga saavutatakse Reius töödeldud vee kvaliteet, mis vastab 
Sotsiaalministri 01 juuli 2005 määruse nr 82 ― Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid‖ nõuetele: 

- Rauasisaldus < 0,05 mg/l, hägusus kõrvaldatud; 
- H2S ja agressiivse CO2 sisaldus praktiliselt olematu; 
- Vesi keemiliselt stabiilne - Langelier` indeks positiivne; pH 7,8…8,0. 

 
Reiu Veetöötlusjaamas puhastatud vee kvaliteeti kontrollitakse enne selle suunamist 
linna ühisveevärki. Linna ühisveevõrku pumbatava vee kvaliteedi-näitajad pärast vee 
puhastamist Reiu Veetöötlusjaamas on esitatud Tabelis 4. 
Vee kvaliteet tarbija juures ei pruugi olla alati sama hea kui see oli pärast 
puhastamist veetöötlusjaamas, kuna trasside amortisatsiooni tõttu võib veetorudesse 
sattuda joogiveeks sobimatu kvaliteediga pinnavett ja reostust tekitavaid aineid. 
Samuti mõjutab vee kvaliteeti tarbijate kinnistu- ja majasisesed hooldamata 
torustikud. 
 
 



Tabel 5 AS Pärnu Vesi laboratooriumis analüüsitud põhjavee  
2006. a keskmised näitajad 

Näitaja ühik Reiu veehaarde 
puurkaevudes 

Vaskrääma 
puurkaevudes 

Lõhn palli 1 – 3 1 – 2 
Maitse  palli 1 – 3 1 – 2 
Värvus  kraadi 7 – 28 7 – 20 
Hägusus NHÜ 0,4 – 4,1 0,6 – 14 
Kuivjääk  mg/l 493 – 780 397 – 521 
Karedus  mg ekv/l 3,9 – 5,8 3,5 – 6,0 
PH  7,45 – 7,80 7,46 – 7,89 
Kloriidid  mg/l 0,28 – 0,61 0 – 0,72 
Sulfaadid  mg/l 68 – 313 27 – 61 
Nitritid  mg/l 2 – 47 2 – 100 
Nitraadid  mg/l 0,2 0,2 – 0,24 
Ammoonium  mg/l 0,42 – 0,62 0,13 – 0,66 
Mangaan  mg/l 0,032 – 0,049 0,026 – 0,050 
PHT  mg/l 3,9 – 6,1 1,2 – 6,0 
Elektrijuhtivus μS/cm-1 748 – 1455 626 – 774 
Raud  mg/l 0,04 – 0,47 0,03 – 0,83 
Fluoriidid  mg/l 0,72 – 1,40 0,76 – 1,12 
Leelisus  mg-ekv/l 5,1 – 7,1 5,6 – 7,2 
Kaltsium  mg-ekv/l 2,1 – 3,2 1,6 – 3,0 
 
Tabel 6  AS Pärnu Vesi laboratooriumis analüüsitud linna  
  ühisveevõrku pumbatava vee 2006. a keskmised näitajad 

Näitaja  Mõõtühik Lubatud piirsisaldus 
sots.min.31.07.2001.a 

määrus nr.82 järgi 

Analüüsi 
tulemus 

Lõhn palli Tarbijale vastuvõetav 1 
Maitse  palli Tarbijale vastuvõetav 1 
Värvus  kraadi Tarbijale vastuvõetav 13 
Hägusus NHÜ Tarbijale vastuvõetav 0,8 
Kuivjääk  mg/l  574 
Karedus  mg ekv/l  4,6 
PH  6,5 kuni 9,5 7,92 
Kloriidid  mg/l 250 76 
Sulfaadid  mg/l 250 36 
Nitritid  mg/l 0,5 < 0,003 
Nitraadid  mg/l 50 0,20 
Ammoonium  mg/l 1,5 0,15 
Fluoriidid mg/l 1,5 0,76 
Raud mg/l 0,2 0,02 
Mangaan  mg/l 0,05 0,033 
Elektrijuhtivus μS/cm-1 2500 867 
Leelisus Mg-ekv/l  6,5 
Vask mg/l 2,0 0,002 
Boor mg/l 1,0 0,5 
Väävelvesinik mg/l  0 
Perm. hapendumus mg/l 5,0 4,0 
Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 
Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 
Kolooniate arv 22º C PMÜ/1ml 100 2 
 
 
 



Tervisekaitseinspektsiooni poolt on analüüsitud Sindi linna ühisveevõrgu vee 
kvaliteeti, mille tulemused on esitatud Tabelis 5.  
 
Tabel 7  Sindi linna ühisveevõrgu vee kvaliteet 

 
Näitaja 

 
Mõõtühi

k 

 
Lubatud 
piirsisaldus 
sots.min.31.07.2001.
a 

määrus nr.82 järgi 

Analüüsi tulemused 
Sindi 

rõhutõste
-pumplas 
27.04.200

5 

Sindi 
rõhutõste
-pumplas 
04.09.200

6 

Tööstuse 
tn püstik 
19.04.200

5 

Lõhn palli Tarbijale vastuvõetav 1 0 0 
Maitse  palli Tarbijale vastuvõetav 1   
Värvus  kraadi Tarbijale vastuvõetav 19 4 6 
Hägusus NHÜ Tarbijale vastuvõetav 1,2 0,4 0,4 
PH  6,5 kuni 9,5 7,78 8,00 7,79 
Kloriidid  mg/l 250 98   
Sulfaadid  mg/l 250 2,1   
Nitritid  mg/l 0,5 0,018   
Nitraadid  mg/l 50 1,0   
Ammoonium  mg/l 1,5 0,05 0,059 0,043 
Fluoriidid mg/l 1,5 0,96   
Raud mg/l 0,2 0,065 0,023 0,043 
Mangaan  mg/l 0,05 <0,0005   
Elektrijuhtivu
s 

μS/cm-1 2500 891 700 845 

Leelisus Mg-ekv/l     
Vask mg/l 2,0 <0,01   
Boor mg/l 1,0 0,45   
Perm. 
hapendumus 

mg/l 5,0 3,2   

Analüüsi tulemused näitavad, et vesi on säilitanud oma kvaliteedi ka Reiu-Sindi 
magistraaltorustikes (lähtuvalt Sindi rõhutõstepumplas võetud analüüsidest) ning ka 
linna veevõrgus. 

 
Tabel 8 Mikrobioloogilise uuringu tulemused Sindi linna ühisveevärgi vees 

Näitaja  Mõõtühik Lubatud piirsisaldus 
sots.min.31.07.2001.a 

määrus nr.82 järgi 

Analüüside 
tulemused 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 
Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 
Kolooniate arv 22º C PMÜ/1ml 100 0 – 75 

 



3.4. AS Qualitex puurkaevude vee kvaliteet, veetarve 
 
AS Qualitex veevarustussüsteem on eraldatud Sindi linna ühisveevärgist. Tehasele 
kuulub 4 puurkaevu, millest kasutusel on peamiselt kaks.  
Vastavalt läbi viidud analüüsidele ei vasta tehase omanduses olevate puurkaevude 
vesi tekstiilitöötlemiseks ja -tootmiseks vajalikele nõuetele (samuti sotsiaalministri 
määrusega kehtestatud normidele) ning seetõttu toimub vee töötlemine tehasele 
kuuluvas veetöötlussõlmes, et tagada tootmisprotsessis vajalik vee kvaliteet. 
Eelkõige on vajalik tagada tootmisprotsessi vee pehmus.  
Tehase veesüsteemist vett linna ühisveevärki ei suunata, süsteemid on eraldatud. Ka 
linna vesi (Reiu veetöötlusjaamast) ei vasta oma kareduselt (pehmuselt) 
tootmisprotsessi nõuete.  
 
Tabel 9  AS Qualitex  toorvee veekvaliteedi näitajad  

 
Näitaja 

 
Mõõt-
ühik 

Lubatud piirsisaldus 
sots.min.31.07.2001.a 

määrus nr.82 järgi 

Analüüsi tulemused 
19.04.2005 

 
17.05.2005 05.09.2005 

PH  6,5 kuni 9,5  7,2 7,3 
Raud mg/l 0,2 0,70 1,84 0,61 
Mangaan  mg/l 0,05  0,087 0,063 
Vask mg/l 2,0  0,007 0 
Perm. 
hapendumus 

mg/l 5,0  9,0 5,6 

 
AS Qualitex veetarbimine on otseses seoses tehase põhitoodangu hulgaga (mis 
omakorda sõltub maailmaturu seisust)  ning olnud viimastel aastatel alljärgnev: 

2003.aastal  140 802 m3/aastas, s.h. töödeldud vett 136 340 m3 
2004.aastal  133 186 m3/aastas, s.h. töödeldud vett 129 944 m3 
2005.aastal  160 563 m3/aastas, s.h. töödeldud vett 154 555m3 
2006.aastal     97 596 m3/aastas, s.h. töödeldud vett   93 575 m3 

 
Veetöötlus on eelkõige vajalik vee kvaliteedi tõstmiseks, et tagada selle vastavus 
tootmisprotsessi nõuetele. Veetõõtlusjaama võimsus on 25 m3/tunnis, mille käigus 
toimub vee aereerimine ning filtreerimine kinnisel meetodil vajalike lisakemikaalide 
manustamisel. 
Kasutusel on 500 m3 reservuaar puhastatud vee reservi hoidmiseks.  
Tehase territooriumil on välja ehitatud individuaalne tulekustutussüsteem. 
 
AS Qualitex veevarustuse plokkskeem ning veepuhastusjaama põhiplaan on esitatud 
Lisas 7. 



3.5. Vee tarbimine Sindi linnas 
 
Sindi linna ühisveevärki varustatakse joogiveega, mis pumbatakse linna Reiu-Sindi 
veemagistraali mööda. Veemagistraalil on kokku 7 mahavõttu, neist 5 Paikuse vallas 
ning 2 Sindi linna Linnuriigi linnaosas, kust suunatakse vesi otse ühisveevõrku. Linna 
keskosa ning Viira elurajooni tarbijad saavad joogivett läbi linna rõhutõstepumpla, 
millega on ühendatud linna veevõrgu jaotustorustik.  
AS Qualitex veevarustussüsteem, mida opereerib OÜ Sindi Vesi, on eraldatud Sindi 
linna ühisveevärgist. Ettevõtte omanduses olevad puurkaev-pumplad kindlustavad 
ainult ettevõtte omatarbimise. Kuni 2007 aasta suveni oli ühendatud tehase 
veevõrguga ka üksikud elumajad (ühiselamud), mis käesolevaks ajaks saavad (või 
on saamas) vett juba linna ühisveevärgist. 
 
Sindi linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijate arv kokku, kellele 
väljastati arve vee- ja/või kanalisatsiooniteenuste eest, oli 2007 a. kevadel  üle saja, 
s.h. suurtemateks: 

o AS Qualitex; 
o Paikuse vald (AS Kommen), kes ostab joogivee läbi OÜ Sindi Vesi; 
o Sindi Majavalitsus, kes haldab suuremaid kortermaju; 
o Sindi Lanka (ainult reovee vastuvõtmine, kasutas tootmisprotsessis jõevett); 
o iseseisvad korteriühistud; 
o asutused, väikeettevõtted, kokku ca 25 klienti;    
o individuaaltarbijad (eramajad), kokku ca 70 klienti. 

 
Tänu intensiivsele vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusele hetkel käimas-oleva 
Ühtekuuluvusfonidi projekti raames lisandub 2007.aastal mitmeid uusi kliente 
eelkõige individuaalmajapidamiste näol.  
 
Tabel 10   Sindi linna ühisveevärgist tarbitud vesi (m3) 

Süsteemi 
nimetus 

Vesi Reiu 
vee-
töötlus-
jaamast 

Veevõtt 
puur-
kaevu-
dest 

Veetarbimine  
(m3/aastas)  

Vee-
kadu 

 m3 
aastas 

m3 
aastas 

Elanikud 
asutused 

Qualitex Paikuse Sindi 
Lanka 

Kokku % 

2005.aasta 
Linna 
ühisveevärk 

102 184 0 40 543 0 62 256 0* 102 799
** 

0 %   

AS Qualitex - 173 175 6 003 160 563 0 0* 166 566 4 % 
kokku 102 184 173 175 46 546 160 653 62 256 0 269 365 2 % 
2006.aasta 
Linna 
ühisveevärk 

117 240 - 41 701 0 72 900 0* 114 601 2 %   

AS Qualitex - 106 928 6 317 97 596 0 0* 103 913 3 % 
kokku 117 240 106 928 48 018*** 97 596 72 900 0 218 514 3 % 
 
Märkused:  



* Sindi Lanka kasutab tootmisprotsessis jõevett, heitvee kogused ca 2000 m3/kuus 
** müüdud vee suurem number Reiu veetöötlusjaamast ostetud veest tuleneb Sindi 
Vesi sõnul sellest, et osa 2004 aasta lõpu veetarbimisest kajastub 2005 aastas 
*** hinnanguliselt moodustab asutuste-väikeettevõtete veetarbimine ca 15-20%, 
ülejäänud 80-85% on elanikkonna veetarbimine 
 
Keskmine arvutuslik veetarbimine ühe inimese kohta Sindi linnas on ülaltoodud 
andmeid aluseks võttes ca 70 liitrit/päevas (arvestatud, et ühisveevärgi vett tarbib 
kokku ca 1900 inimest). 
 
 
Tabel 11 Sindi linnas ühiskanalisatsiooni vastuvõetud reovee kogused 

(m3/aastas) 
 
 
Aasta 

Peapumpla (m3/aastas) Tihase pumpla 
(m3/aastas) 

KOKKU (m3/aastas) 

Reo-
vesi 

Sade- 
vesi 

Kokku Reo-
vesi 

Sade-
vesi 

Kokku Reo- 
vesi 

Sade- 
vesi 

Kokku 

2003 198137   80444 278581 1 182 2 873 4 055 199 319   83 317 282 636 
2004 192510 138881 331391 1 397 5 058 6 455 193 907 143 939 337 846 
2005 221818 181054 402872 1 628 5 685 7 313 223 446 186 739 410 185 
2006 161943 101655 263598 2 455 5 178 7 633 164 398 106 833 271 231 
     
 
2006 aastal ühiskanalisatsiooni vastu võetud reovee kogus kokku oli 164 398 m³, mis 
jagunes alljärgnevalt: 

- AS Qualitex     91 853 m³ 55,9% 
- Sindi Lanka     24 406 m³ 14,9% 
- elanikud, asutused, väikeettevõtted 48 139 m³ 29,2% 

 
 
Sade- ja drenaazhivee infiltratsioon kanalisatsioonivõrku 
Sade- ja infiltratsioonivee kogused baseeruvad mõõdetud vee- ja reovee kogustel 
ning sellest arvutatud bilansil. Sindi linna  kanalisatsioonisüsteem on ainult väikeses 
osas lahkvoolne – välja on ehitatud kaks eraldiseisvat 
sadeveekanalisatsioonitorustikku, üks Jaama tänaval ning Pärnu mnt-l Tööstuse tn ja 
Jaama tn vahel, kust sadevesi juhitakse Pärnu jõkke ning teine Pärnu mnt Tööstuse 
ja Jõe tn vahel ning Veetorni tn-l (uus ehitatav tänav), kust sadevesi suubub läbi 
Qualitex’i territooriumil asuvate sadeveetorustike jõkke. Lisaks on drenaaž ja 
sadeveekanalisatsioon välja ehitatud ka Qualitex territooriumil tehase uuemas osas. 
Ülejäänud kanalisatsioonisüsteem on ühisvoolne, seega suunatakse kanalisatsiooni 
ja sealt Pärnu reoveepuhastisse väga suur osa sade-, drenaaž- ja infiltratsiooniveest.  
 
Pärnu reoveepuhastile juhitud pumplates mõõdetud heitveekogused koos sadeveega 
on tunduvalt suuremad (vt. tabel), kui Sindi ÜVK-süsteemi klientidelt vastuvõetud 
reoveekogused ning seega on vajalik olnud leida vahendid kogu Pärnu 
reoveepuhastile suunatud heitvee puhastamise kulude katmiseks.  
 
 
Baseeruvalt läbi viidud arvutustele on kokku lepitud, et kulud kaetakse ettevõtete ja 
asutuste vahel alljärgnevalt:  



 25% linna peapumpla sadevee kuludest kannab AS Qualitex (tehasele 
esitab vastava arve Sindi Vesi); 

 AS Pärnu Vesi katab 37,5% peapumpla sadevete kuludest; 
 Sindi linn katab 37,5% peapumpla sadevete kulud ning 100% Linnuriigi 

sadevete kulud (linnale esitab vastava arve Sindi Vesi). 
 
Sade- ja infiltratsioonivee osakaal Pärnusse pumbatavas (ja puhastatavas) heitvees 
on olnud viimastel aastatel alljärgnev: 
2003.aastal 29,5% 
2004.aastal 42,6% 
2005.aastal 45,5% 
2006.aastal  39,4% 
 
Peamiseks põhjuseks nii suure sade- ja infiliratsioonivee osakaalul on asjaolu, et 
linna ülemise horisondi põhjavee tase on suhteliselt maapinna lähedal (üldjuhul 
0,3...0,8 m maapinnast) ning seetõttu paiknevad peaaegu kõik reoveetorustikud ja-
kaevud põhimõtteliselt pinnasevee sees. Torustike ning eelkõige vanade 
raudbetoonist kanalisatsioonikaevude amortiseeritus on (lisaks sademetele) 
peamiseks põhja- ja pinnavee infiltratsiooni põhjustajaks 
ühiskanalisatsioonisüsteemi.  
 
Sindi linn ja AS Qualitex on tasunud viimastel aastatel OÜ-le Sindi Vesi sade- ja 
ballastvee kogumise eest alljärgnevalt (kroonides, ilma käibemaksuta): 
 

 
Aasta 

 
Sindi linn 

 
Qualitex 

 Tasutud 
AS-ile Pärnu 
Vesi 

2005 888 771 544 398  1 333 001 
2006 551 282 321 240     779 172 

 

Sindi linnale ja AS-ile Qualitex esitatud arvetes sisalduvad ka lisanduvad kulud OÜ-le 
Sindi Vesi heitvee ülepumpamise eest (pumplate elektrikulu). 

 
 



4. UURINGUD JA PROJEKTEERIMISTÖÖD 
 

4.1. Läbi viidud uuringud, arendustööd 
 
Sindi linna ÜVK süsteemi arendamiseks on viimaste aastate jooksul (2003-2006) läbi 
viidud alljärgnevad olulisemad uuringud ning arendustööd: 
 
Sindi linna kanalisatsioonitrasside renoveerimise eelprojekt. Vee- ja 
kanalisatsioonitrasside perspektiivskeemi ja hüdraulilise mudeli koostamine, 
AS Eesti Veevärk Konsultatsioon, 2003. 
Töö käigus koostati vee- ja kanalisatsioonitrasside eelprojekt, viidi läbi linna keskosa 
vee- ja kanalisatsioonivõrgu (v.a. Linnuriik ja põhjarajoon) hüdraulilised arvutused 
vee- ja kanalisatsioonitorustike dimensioneerimiseks.  
 
Pärnu Water Management Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine, 
Eesti Veevärk Konsultatsioon, 2001-2005. 
Koostati investeeringuprojekti rahastamistaotlus Ühtekuuluvusfondile vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste ehitamiseks Pärnu ja Sindi linnas ning Audru ja Paikuse 
vallas.  
Sindi linnas hõlmas taotlus vee- ja/või kanalisatsioonitorustike ehitust ja/või 
rekonstrueerimist Ringi, Vee, Pärnu, Veetorni, Jõe, Põhja, Veski, Veski-Põik, Side, 
Viira, Raba, Viira-Põik, Raudtee, Karja, Karja-Põik, Väike-Karja, Jaama tänaval ning 
kultuurimaja ja linnavalitsuse juures. 
Abi andmise otsus Ühtekuuluvusfondist Euroopa Komisjoni poolt tehti 2004.aastal. 
Ehitustööde elluviimine aastatel 2006-2007.  
 
KIK taotlus Sindi-Pärnu kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimiseks, 
AS Eesti Veevärk Konsultatsioon, 2007.  
Töö käigus koostati KIK taotlus Sindi-Pärnu reovete survetorustiku 
rekonstrueerimiseks. KIK nõukogu taotlust kahjuks ei rahuldanud selle liiga suure 
mahu tõttu. 
2006 a. KIK veekaitse programmist eraldas KIK tagastamatut abi 2 694 507 krooni 
Sindi – Pärnu survekanalisatsioonitrassi osaliseks rekonstrueerimiseks. Tööd on 
planeeritud läbi viia 2007-2008 aasta jooksul. Eraldatud summa võimaldab teostada 
orienteeruvalt 500-700 m pikkuse torustiku renoveerimise-väljavahetamise. 
 
 
 



4.2. Läbi viidud ehitus- ja rekonstrueerimistööd 
Sindi linna ÜVK süsteemi arendamiseks ja korrastamiseks on viimaste aastate 
jooksul (2001-2007) läbi viidud alljärgnevad olulisemad ehitus- ja 
rekonstrueerimistööd: 
 

Töö nimetus Tööde maht Ehitaja Periood Rahastaja 
Vee- ja 
kanalisatsiooni-
torustike ehitus Sindi 
linnas 

Kokku ca 9 km veetorustikku, 30 
hüdranti, 8,3 km isevoolset 

kanalisatsioonitorustikku, 1250 m 
survekanalisatsiooni ja 6 reovete 

ülepumplat 

AS 
Akronto 

2006-
2007 

Ühte-
kuuluvus-
fond, KIK, 
Sindi linn 

Sindi linna 
kanalisatsiooni 
peapumpla 
rekonstrueerimine 

Pumpade, torustiku, automaatika, 
elektrisüsteemi väljavahetamine. 

Välistrasside ehitus: ca 100 m 
kanalisatsioonitorustikku, ca 100 

m veetorustikku  

AS Terrat 2004-
2005 

NIB laen, 
Sindi linn, KIK 

Sindi linna 
veevarustuse 
rõhutõstepumpla ja 
veereservuaari 
ehitustööd 

2.astme pumplas paigaldatud 4 
pumpa, reservuaarid 2x250 m3, 

dispetsheriruumi ehitus 

AS K&H; 
Per 

Aarsleff 
(Taani) - 

seadmete 
tarne ja 

paigaldus  

2004 KIK, Taani 
riiklik abi, 
Sindi linn 

 
 

Reiu-Sindi veetrassi 
ehitus 

Kokku ca 7,2 km torusrikku kuni 
rõhutõstepumplani, läbimõõt 280 

mm kuni Paikuseni, edasi 225 
mm kuni reservuaarini. Reiu 

pumplas uute seadmete 
paigaldamine. 

Veemagistraali ehitus linnas kuni 
Qualitex ja Sindi Lanka kinnistu 

piirini kokku ca 1 km 

AS K&H 2004 KIK, Taani 
riiklik abi, 
Sindi linn 

Linnasiseste 
veetorustike 
ehitustööd 

Ca 0,9 km joogivee jaotus-
torustikku uuest rõhutõste-

pumplast olemasoleva 
veevõrguni ning tarbijateni, 
sadeveetorustikku 0,6 km, 
kanalisatsiooni ca 150 m 

AS K&H 
 

2004 KIK, Taani 
riiklik abi, 
Sindi linn 

Kanalisatsiooni-
trasside rekonst-
rueerimine Jaama ja 
Kooli tänaval 

Rekonstrueeritud ca 670 m 
kanalisatsioonitoru ning 

paigaldatud ca 220 m uusi 
torustikke 

AS Terrat 2003 KIK, Sindi linn 

Linnasiseste kanali-
satsioonitorustike 
rekonstrueerimine 
Linnu-Tiiru-Tihase tn 
piirkonnas koos 
kanalisatsiooni 
ülepumpla 
paigaldamisega 

Ühe kanalisatsiooni ülepumpla 
paigaldus ning ca 660 m 
kanalisatsioonitorustike 

väljavahetamine ning ca 615 m 
uute torustike ehitus 

AS 
Hüdromel 

2001-
2002 

KIK, Sindi linn 



5. KESKKOND 
 

5.1. Pärnu alamvesikonna veemajanduskava 
Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või 
alamvesikonna veemajanduskavas. 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. Veemajanduskavade koostamine lähtub EL veepoliitika 
raamdirektiivi põhinõuetest. 
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. 
Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis 3 vesikonda ja 8 alamvesikonda. Eestis 
määratud vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva 
vesikond. Iga vesikond koosneb alamvesikondadest. Kokku on 8 alamvesikonda, 
Pärnu alamvesikond on osa Lääne-Eesti vesikonnast. 
 
2000 aastal jõustunud Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiviga on sätestatud vee 
(s.h. põhjavee, pinnavee, rannikuvee, siirdevee) kaitse raamistik. Eesmärgiks on 
saavutada kõigi 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 veeekeskkonda heidete, emissioonide ja muude kahjude eest, et saavutada 
piisaval hulgal hea kvaliteediga pinna- ja põhjavee olemasolu säästvaks ja 
tasakaalustatud vee kasutamiseks. 
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. 

Pärnu alamvesikonna veemajanduskava valmis 2003 aasta algul ning kinnitati 
ministri 10.03.2005 käskkirja nr 254 ja see on kättesaadav internetileheküljelt 
http://www.envir.ee/420014 Pärnu alamvesikonna veemajanduskava koostamist ja 
rakendamist korraldab Pärnumaa Keskkonnateenistus. 

Peamised pinnavee probleemid Eestis tulenevad orgaanilisest reostusest, heitvee 
ebapiisavast töötlemisest ja laialdasest eutrofeerumisest. Euroopa Liidu Veepoliitika 
raamdirektiivi alusel tuleb veekogud jagada vee 
keemiliste näitajate ja ökoloogilise seisundi alusel viide klassi.  
 
BHT7 analüüsid Pärnu jões näitavad, et üldine olukord orgaanilise reostusega on 
hea. Ainult peajõe Pärnu alamjooks (Oore jaamas) on reostunud, BHT7 väärtuse 
järgi kuulub kolmandasse klassi, kuid Pärnu jõe suudmealal on veekvaliteet 
paranenud ja kuulub teise klassi (looduslähedane vesi). Riikliku seire järgi võib 
orgaanilise aine sisalduse järgi lugeda Pärnu alamvesikonna jõed samuti hea 
veekvaliteedi klassi kuuluvaks (looduslähedane vesi). 
Keskkonnaministri määrusega nr 58 kinnitatud ―Lõheliste ja karpkalalaste 
elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri‖ kuulub loetelusse ka Pärnu jõgi.  
 

http://www.envir.ee/420014


Uurimustöö ―Ülevaade kalaliikide ja vee-elupaigatüüpide esinemisest, seisundist ja 
kaitsest Pärnu alamvesikonnas― (2002) tõi välja alljärgneva: 

o vältida tuleb eelkõige orgaanilist reostust, mis halvendab vee gaasirežiimi, 
o oluline on jõgede loodusliku hüdroloogilise režiimi säilitamine ning taastamine, 
o vältida tuleb jõgede kraavitamist ja jõeluhtade kadumist, 
o kahjulik on jõgede paisutamine elektritootmise eesmärgil, millega kaasneb 

alati jõe vooluhulkade ebastabiilsus, 
o säilitada tuleb kõik kärestikud ja kiirevoolulised kivise-kruusase põhjaga 

jõelõigud;  
o seal kus need on jõgede süvendamiste ja paisutamiste tagajärjel hävitatud, 

tuleks kaaluda nende taastamise võimalust, 
o säilima peab peajõe ühendus jõesoppide ja vanajõgedega, elustiku ja 

kalastiku poolest väärtuslikel jõgedel tuleb vältida paisude rajamist/taastamist; 
lõheliste elupaigaks olevatel jõgedel peab see täielikult välistatud olema, 

o kohati peaks jõgede kaldad olema avatud, et areneda saaks veesisene 
suurtaimestik, mis loob elu ning varjepaiku vee-elustikule; eriti tähtis on see 
süvendatud ja õgvendatud jõelõikude puhul, kus loodulik jõesäng on rikutud. 

 
 

5.2. Loodusressursid 
 

Riikliku kaitse all olevad alad 

Kaitse all on kolm mändi: 

o Oru talu männid  2 tk; 
o Kariste talu mänd. 

Kaitse all on kaks parki. 

o Kiriku park;  
o Sõpruse park. 

 

Väärtuslikud maastikud 

Vastavalt maakonna teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused 2003‖ on Sindi linn hõlmatud ühena maakonna 33-st 
väärtuslikust maastikust.  

Väärtusliku maastiku moodustav piirkond haarab kauni looduse Pärnu jõe kallastel, 
kus jõe paremale kaldale jääb maastik hajali asetsevate taludega ning vasakule 
kaldale Sindi linnamaastik. Jõemaastiku muudab avaraks Sindi veehoidla, mis 
esialgselt rajati Sindi kalevivabriku elektrijaama tarbeks. Praegu on veehoidlal ka 
suur puhkemajanduslik tähtsus. Ilusatele jõevaadetele lisaks annab nauditava 
elamuse vee langemine paisult. Madalat jõge Sindi paisu all ilmestavad saarekesed 
ja see on tähtsaim kalakudemisala Pärnumaal. Paisu juures on forellikasvatus, mis 
on viimastel aastatel kujunenud puhkekohaks. Maastikuliselt on Pärnu jõega seotud 



looduskaitsealune Sõpruse park ja dendropark. Vanast Sindi raudteesillast ülesvoolu 
Pullioja kaldale jääb Eesti vanim, Pulli asulakoht. 

 

Roheline võrgustik 

Maakonnaplaneeringus (1998) tugineb rohelise võrgustiku määratlemine eelkõige 
looduslikkusele ja bioloogilisele mitmekesisusele ning selle eesmärgiks on tagada 
ökosüsteemide ja liikide toimimine. Ökosüsteemide väärtuse hindamise põhi-
kriteerium on looduslikkus. 

Sindi linna läbib 0,25 km laiune rohevõrgustiku koridor K9, mis hõlmab Pärnu jõge ja 
jõekaldaid. 

Tingimused maakonna teemaplaneeringust rohelise võrgustiku säilimiseks ja 
toimimiseks: 

o Ehitusalade valikul ei tohi seada ohtu rohelise võrgustiku säilimist; 
o Arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet rohelise võrgustiku 

aladel või kavandavad joonehitisi (teetrassid, tehnilise infrastruktuuri 
elemendid jne), samuti looduslike veekogude õgvendamine, tuleb 
kooskõlastada omavalitsuse, keskkonnateenistuse ja maavalitsusega. 

 

Natura 2000 võrgustiku ala 

Osaliselt jääb Sindi linna läbiva Pärnu jõe alale Pärnu jõe loodusala (324) 
loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Kaitstav 
elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis 
taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), merisutt 
(Petromyzon marinus), lõhe (Salmo salar); paksukojalise jõekarp (Unio crassus.). 

Miljööväärtuslikud hoonestusalad 

Väärtusliku linnamiljööga aladeks, on loetud Sindi linna üldplaneeringuga järgmised 
alad: 

o Wöhrmanni puiestee koos kiriku, raekoja ja Kiriku pargi ning neid ümbritseva 
haljastusega; 

o Raudtee tänav alates Piiri tänavast kuni Jaama tänavani  

Põhjavesi 

Sindi linnas on üksikud jääajajärgsed puhta vee kihid vaheldumisi moreeni, liiva ja 
savi kihtidega. Sügavusel 20-30 m on devoni liivakivi, mille all on kuni 60 m 
sügavusel siluri dolomiidi-lubjakivikihid. Sügavamal on ordoviitsiumi lubjakivi ja 
kambriumi liivakivi. 



Sindi linnas ja ümbruskonnas oleks põhimõtteliselt võimalik kasutada alljärgnevaid 
põhjaveekihte: 
 
Kesk–Alam–Devoni (D2-1) veekihid levivad Lõuna–Eestis Pärnu (D2pr) ja Rezekne 
(D1rz) ning Til1e (D1tl) lademe peeneteralises nõrgalt tsementeeru-nud liivakivis ja 
aleuroliidis, milles esineb savikaid ja dolomiitse tsemendiga liivakivi vahekihte. Vesi 
liigub vettandvate kivimite poorides ja ka lõhedes. Kesk–Alam–Devoni põhjavesi on 
enamasti surveline, kusjuures survepind ulatub madalamatel aladel kohati üle 
maapinna, põhjustades kaevudel ülevoolu.  
Suurim tähtsus on Kesk–Alam–Devoni–Siluri põhjaveel Pärnu linna ühisvee-
varustuses, mis tugineb praegu Reiu ja Vaskrääma veehaaretele. 
Suuremal osal levikualast vastab põhjavee keemiline koostis joogivee normidele. 
Kõige rohkem teevad muret raua (Feüld keskmine sisaldus on 0,69 mg/l) ja kloriidide 
sisaldus. Kloriidiooni esineb joogiveele lubatust (250 mg/l) suuremas koguses 
mereäärsete Pärnu linnaveehaarde ja Reiu veehaarde vees. 
Kohati on veevõtu vähenemine tarbepuurkaevudes süvendanud anaeroobset 
keskkonda, mille tulemusena on suurenenud Fe2+-sisaldus ja anaeroobsete 
bakterite elutegevuse tulemusena tekkinud väävelvesinik. 
Mikrokomponentidest on täheldatud Ni2+ ja Ba2+ suurenenud sisaldust. 
 
Siluri–Ordoviitsiumi (S–O) veekihid on oluliseks veevarustuse allikaks pea kogu 
Eestis. Põhjavesi levib Siluri ja Ordoviitsiumi ladestu lubjakivis ja dolomiidis, milles 
esinevad savikama koostisega vahekihid. Karbonaatkivimite kuni 30 m paksune 
ülemine osa on lõheline ja karstunud ning põhjavesi liigub lõhedes. Sügavamal kui 
100–120 m kivimi lõhelisus väheneb ning praktiliselt pole seal ka vett. 
Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekihid toituvad avamusalal sademeveest ja võivad 
kergesti reostuda, eestkätt õhukese pinnakattega aladel. Madalamatel aladel võib 
Siluri–Ordoviitsiumi põhjavesi olla surveline. 
Siluri–Ordoviitsiumi veekihid on Eestis levikult kõige ulatuslikumad. Nitraatide 
keskmine sisaldus Siluri–Ordoviitsiumi veekihtide maapinnalähedases põhjavees on 
sageli kordades suurem kui teistes veekihtides.  
Mereäärsetes piirkondades on põhjavee joogiveena kasutamisel sageli probleemiks 
suur Cl--sisaldus, ühtekokku kuni 7% puurkaevude vees. Esineb F--sisaldusi üle 1,5 
mg/l. Siluri–Ordoviitsiumi veekihtides on kõige levinumaks kvaliteediprobleemiks 
siiski raud (Feüld), mille keskmine sisaldus põhjavees on 0,6 mg/l.  
 
Ordoviitsiumi–Kambriumi (O–Cm) veekihi põhjavesi levib peaaegu kogu Eestis 
Alam–Ordoviitsiumi Pakerordi lademe (O1pk) ja Alam–Kambriumi kihistute liivakivis 
ja aleuroliidis. Veekihi põhjavesi on maapinnalt lähtuva reostuse eest kaitstud. Vesi 
liigub vettandvate kivimite poorides ja ka lõhedes. 
Vee keemiline koostis vastab enamasti joogivee nõuetele. Ligikaudu 80% veekihi 
levikualast on pehme veega, üldkaredus 1,5–5 mg/l. Ligi pooltes puurkaevudes ei 
vasta looduslik vesi rauasisalduse osas joogivee nõuetele, mistõttu vett tuleb 
joogiveeks kasutamisel käidelda raua kõrvaldamiseks (kohati ka mangaan). 
Ordoviitsiumi–Kambriumi põhjavett saab vaadelda kui taastuvat ressurssi, mille 
kasutamist piirab eestkätt põhjaveekihi väike veejuhtivus.  
 
Sindi linn asub Lääne-Eesti madalikul Pärnu jõe vasakul kaldal. Pinnamood on 
tasane, kõrgus merepinnast vahemikus ca 8…13 m, võrdlemisi ühtlase 
tõusugaedelast  kirde suunas.  



Geoloogia 
 
Geoloogiliselt kuulub ala Pärnu viirsavibasseini piirkonda, kuid on Pärnu linnaga 
võrreldes mõnevõrra mitmekesisema geoloogilise ehitusega.  
Aluspõhjaks on keskdevoni Pärnu lademe liivakivi, pinnakate koosneb liustiku-, 
jääjärve-, soo- ja meresetetest, mida katavad tehispinnased. 
Kõige alumiseks pinnakatte kihiks on savimöllmoreen, moreeni pealispind tõuseb ida 
suunas. Moreeni pinnal on tema ümbersettimisel tekkinud kuni 0,4 m savimölli. 
Moreen on kaetud viirsaviga, mis jaguneb kaheks kihiks: alumina koosneb savist ja 
pealmine möllsavist. Viirsavi kogupaksus on kuni 6 m. Paksus väheneb ida suunas, 
kus viirsavi kohati täielikult välja kiildub. Mõnes kohas on viirsavid vooluvete poolt 
täielikult erodeeritud.  
Jääjärve taandumisega madalamad alad soostusid, millega kaasnes turba tekkimine. 
Turvas levib peamiselt Tõela tänava piirkonnas, kus tema paksus ulatub kohati 1,5 
meetrini. Vähesel määral esineb turvast ka mujal.  
Geoloogilise lõike ülemine osa on esindatud merelise päritolu liivpinnastega. 
Liivakompleksi alaosas lasuvad õhukesed kruusliiva ja orgaanilist ainet sisaldava 
peenliiva kihid. Valdav osa mereliivast on esindatud mollies peenliivaga. Selle kihi 
paksus on suurim ala kirdeosas (3,4 m) , mujal on see enamasti 1-1,5 m. 
Looduslikke setteid katavad tehispinnased. 
Täites ja mereliivades on vabapinnaline kvaternaari veelade, mis toitub sademetest. 
Pinnasevee äravool toimub loode suunas Pärnu jõkke. Veepind asub orienteeruvalt 
1…1,8 m sügavusel maapinnast. Sademeterikkamal perioodil on veepind kuni 0,7 m 
kõrgemal ehk vaid alates 0,3 m sügavusel maapinnast. 
 
Põhja- ja pinnavee kaitstus 
Arvestades pinnakattematerjalide iseloomu ning nende kihtide paksust võib 
kinnitada, nagu on esitatud Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud kaardil, et Sindi 
linn asub suhteliselt (savi 5…10 m) ja keskmiselt  kaitstud põhjaveega alal (savi, 
liivsavi 2…5 m, linna kirde- ja keskosas). 
 
Pinnavesi 

Sindi linn piirneb Pärnu jõega, mis on Eesti pikim jõgi (144 km), valgalaga 6920 km2. 
Pärnu jõgi on nimetatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 191 ((RT I 1996, 58, 1090) 
avalikult kasutatavaks veekoguks. 

Looduslikud järved Sindi linnas puuduvad.  
Märgalad ja madalsood Sindi linnas puuduvad. 
 

5.3. Tehiskeskkond 
 
Sindi linna peamised tehiskeskonna rajatised, kust võib lähtuda oht ja risk 
keskkonnale ning samuti ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile on alljärgnevad: 
 
Nimetus  Asukoht  Olukord/ mõju keskkonnaseisundile 
   
Karjäärid  Puuduvad 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=692174


   
Militaarobjektid  Puuduvad 
   
Endine prügila Kõrsa raba 

servas 
Endine Sindi prügimägi asub väljaspool linna piire. 
Prügila üldpindala on 3 hektarit, millest prügialune 
pind on 1 hektar. Prügila nõuetekohaselt suletud ning 
kasutusest väljas.  

   
Katlamajad Ringi tn  Linna omanduses olev katlamaja. 2006.aastal mindi 

üle keskkonnasõbralikumale ning odavamale 
gaasiküttele, õlikatel on jäänud reservi  

 Qualitex Gaasiküttel 2006.aastast, õlikatel on jäänud reservi 
 Sindi Lanka õliküte, plaanis üle minna gaasile 
   
Bensiinijaamad Ringi 5C Moodne bemsiinijaam. Risk keskkonnale ja Sindi linna 

ühisveevarustusele suhteliselt väike 
 

 



6. SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD  
 

6.1. Linna üldandmed 
 

Sindi linn asub Pärnu maakonnas Pärnu jôe vasakul kaldal Pärnu jôe ja Kôrsa raba 
vahelisel tasasel alal. Asula olulisimaks maastikuliseks elemendiks on Pärnu jõgi, mis 
on linna kohal 100-250 meetrit lai. Pinnamoodi ilmestavad mõned Pärnu jôkke 
suubuvad järsuveerulised sälkorud ja Pärnu jôe kaldad, mis kohati tôusevad 
püstloodis 7-10 meetri kõrgusele üle jôepinna.  

Sindi on väljavenitatud konfiguratsiooniga - pikkus ligi 5 kilomeetrit ja laius 0,6-2,0 
kilomeetrit. Linna pindala on 5,02 km² ehk 502 ha ja rahvastiku tihedus 854 elanikku 
ühe ruutkilomeetri kohta. Tootmismaa moodustab linna pindalast 20 ha  ja elamumaa 
140 ha, sellest 11 ha on korterelamute, ülejäänud maa aga väikeelamute ja 
aiamajade all. Parkide, haljasalade ja veekogude all on 113 ha ning tänavate ja 
teede all 70 ha.  

Sindi linna naabriks kirdes on Tori vald, lôunas Paikuse vald ja loodes Sauga vald. 
Viimane paikneb teisel pool Pärnu jôge. Töörände ja teeninduse seisukohalt olulist 
tähtsust Sindi jaoks omab maakonnakeskus Pärnu, mille elanike arv on ligi 45 tuhat. 

Sindi linna läbib paralleelselt Pärnu jôega Pärnu - Paide maantee, Sindi läänepiirist 
Pärnu idapiirini on vaid kolm kilomeetrit. Pärnu kesklinna on Sindist 14 kilomeetrit, 
Tallinna 143 km, Paidesse 86 km, Viljandisse 96 km ja Riiga 180 km.  

Sindi Linn jaotub pikuti kolmeks tsooniks - Pärnu jõe ja Pärnu maantee vaheline ala, 
Pärnu ja Paide maantee vaheline ala ja Paide maantee ja Kõrsa raba vaheline ala. 
Esimeses, jõe-poolses vööndis, mis on parimaks puhketsooniks jõe ülemjooksul, 
paikneb Sindi vabriku territoorium. Keskmine vöönd linna südames on hoonestatud 
peamiselt tekstiilivabrikule kuulunud nõukogudeaegsete paneelelamutega. Nii ülal- 
kui allpool jõevoolu, arvestades kesklinnast, on erinevatel aegadel ehitatud 
eramajad. Paide maantee ja raba vaheline vöönd on individuaalelamute, 
suvilakooperatiivide ja köögiviljamaade rajoon. Omaette piiritletud linnaosa 
moodustab Viiraküla, mis liideti Sindiga 1971 aastal. 
Kauniks individuaalelamurajooniks on kujunemas uus Paikuse linnaosa, mis liideti 
Sindiga 1984 aastal. Jõe ja raba vahel asuv linnamaa jaguneb ühtlase tihedusega 
individuaal-kruntideks.  

Linna teke on seotud 1832 a. kalevivabriku asutamisega. 1921 sai Sindi aleviku ja 
1938 linna õigused. 

Sindi on aedlinnalik asula, mis suures osas koosneb 1-2 korruselistest 
väikeelamutest. Korruselamud rajati linna 1960-te lõpul, eelistades selleks linna 
keskosa.  

Tänaseks on ärid ja teenused koondunud linna tähtsamate objektide (nagu 
ühiskondlikud hooned) ligidusse või suuremate liiklussõlmede äärde.  

 



 
 

Joonis 1 Sindi linna asendi skeem 

 
 
6.2. Elanikkond 

 
Rahvastik 
Sindi elanikkonna kujunemist on suuresti môjutanud kalevivabriku rajamine. 
Esimesed oskustöölised toodi kohale Poolast, hiljem ka Lätist ja Venemaalt. Palju tuli 
inimesi nii Sindi lähiümbrusest - Pärnu-Jaagupi, Tôstamaa ja Vändra kihelkondadest, 
kui ka üle terve Eesti. Elanike arvu muutumist Sindis iseloomustavad järgmised 
numbrid: 
 1889.a.  - 1602   1970.a.  - 4014 
 1922.a  - 1607   1979.a.  - 4384 

1934.a.  - 1854   1989.a.  - 4457 
1959.a.  - 3010   1997.a  - 4197 

 
Eesti Statistikaameti andmetel oli Sindi elanike arv 2006 aasta 01 jaanuari seisuga 
4334. Vabariigi keskmisest suurem naiste ülekaal elanikkonna hulgas on Sindile kui 
tekstiililinnale olnud iseloomulik läbi aegade. Naised moodustavad hetkel 53,2% 
rahvastiku üldarvust. 



Rahvaarvu suurenemine on olnud tingitud positiivsest rändesaldost, loomulik iive on 
olnud negatiivne (surmasid on rohkem kui sünde). 

Tabel 12 Sindi elanike arvuline koosseis ja muutumine 2000-2006 

Aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
elanike arv 4055 3960 4092 4235 4312 4322 4334 

 

Tabel 13 Vanuseline ja sooline koosseis  seisuga  01.01.2004 

Sünniaastad mehi naisi kokku Osakaal 
% 

 

1904–1940 316 588 904 21% vanaduspensionärid 
1941–1984 1214 1306 2520 58% tööealised 
1985–2003  484 404 888 21% lapsed 
KOKKU 2014 2298 4312 100%  
 
Prognooside kohaselt Pärnumaa, s.h. Sindi linna elanike arv lähima 10 aasta jooksul 
oluliselt ei muutu.  
  
Sindi linnas kasutas 2006 aasta lõpus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenust ca 
1900 inimest, mis on ligikaudu 44% linna elanikkonnast. Ühtekuuluvusfondi projekti 
elluviimisel aastatel 2006-2007 lisandub ca 250 uut veetarbijat (ühendust) kokku ca 
700 elanikuga. Lisaks lisanduvad veetarbijatena uusehitused (eelkõige Linnuriigis). 
Seega 2007.aasta lõpus võib prognoosida kokku ÜVK süsteemiga liitunuks ca 2600 
inimest ehk ca 60 % linna elanikest. Ülejäänud linna elanikud saavad vee isiklikest, 
üldjuhul ülemist veehorisonti avavatest, 3-15 m sügavustest puur- või salvkaevudest 
ning nende poolt tekitatud reovesi kogutakse üldjuhul individuaalsetesse 
mahutitesse, kust reovesi veetakse minema paakautodega (teenust osutavad 
eraettevõtjad). 
 
 

6.3. Tehniline infrastruktuur 
 
Teedevõrk 

Sindi teedevõrk on suhteliselt heas korras. Linna läbib Pärnu-Paide-Rakvere tugitee, 
mis on riigi hooldada  ja mille korrashoiu eest vastutab Pärnu Teedevalitsus. 
Nimetatud maantee ja temaga paralleelselt kulgev Pärnu maantee on Sindi 
peatänavad. Sindi tänavate kogupikkus on 36 km, sellest kõvakattega tänavaid on 28 
km. Kõnniteedega tänavate kogupikkus on 3 km. Tänavad on valgustatud  33 km  
ulatuses. 

Linna arengu seisukohalt on oluline tagada Sindi kiire ja ohutu ühendus Pärnuga ja 
naabervaldadega. Nimetatud aspektidest lähtuvalt on tähtsad Sindi-Pärnu 
ühendused môlemal pool Pärnu jôge. Via Baltica maantee rekonstrueerimise käigus 
tuleb seista hea Sindi vôimalikult optimaalset kättesaadavust tagava lahenduse eest. 



Elamufond 
Sindis on korterelamuid kokku 55, nendest kolm on ühiselamutüüpi. Korterite arv 
linnas on 786 ning sellele lisandub 176 ühiselamutuba.  
2006 aastal haldas Sindi majavalitsus 38 elamut elanike koguarvuga 1750. Samal 
ajal oli Sindis Individuaalelamuid 752. 
 
Jäätmemajandus  
Sindi linna jäätmemajanduse arengu suunamiseks on koostatud piirkondlik 
jäätmekava – „Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmekava 
2005-2009‖.  
Endine Sindi prügimägi asub linnast kagus Kõrsa raba servas väljaspool linna piire. 
Prügila üldpindala on 3 hektarit, millest prügialune pind on 1 hektar. 1995 aastast on 
olmejäätmete ladestamine Sindi prügilasse keelatud ning need viiakse Pärnu 
prügilasse. Korraldatud olmejäätmete kogumise ja veoga linna territooriumil 
tegelevad Minu Vara Lääne AS, Cleaneway ja Ragn-Sells Eesti AS Pärnu osakond. 
Linna olmejäätmete arvutuslikuks koguseks on 878 tonni aastas. Sindi linn kuulub 
Paikuse jäätmekäitluskompleksi teeninduspiirkonda. Jäätmemajanduse täpsem 
ülevaade on esitatud Sindi linna jäätmekavas. 
 
Energeetika  
Sindi elektrivõrk kuulub Põhja Kõrgepingevõrkude piirkonda ja liine teenindab Pärnu 
Elektrivõrk. Elektrienergiamüüki teostab Pärnu Elektrivõrk. Linnas paikneb 
elektrivarustuse toitealajaam 35/10 kV.  
Sindi linnas on kehtestatud kaugkütte piirkond. 
 
Gaasivarustus 
Gaasitrass ehitati Sindi linna 2006 aastal, mis on võimaldanud soojatootmises 
kasutusele võtta keskkonnasõbralikuma ja odavama (võrreldes vedelkütustega) 
maagaasi. 
 
Telekommunikatsioonid, postiside  
Sindis on olemas digitaaltelefoniside ning seoses sellega on loodud head eeldused 
kaasaegsete infokanalite kasutamiseks. Telfonivõrku haldab AS Elion Pärnumaa 
Esindus. Kõikidele abonementidele on tagatud automaatne väljumine kaugsidevõrku. 
Kogu linnas toimivad kõik mobiilsidevõrgud.   
Postisideteenuseid osutab Sindis  Eesti Posti Sindi sidejaoskond. 
Sindi Linnaraamatukogus on avalik internetipunkt, kus on kasutada 4 arvutit.  
 
 



6.4. Ettevõtlus 
 
Ettevõtlus  
Tekstiilivabriku seiskumine 1992 aastal ja sellele järgnenud pankrott 1993 aastal 
halvasid kogu linna majandus- ja sotsiaalelu. Käesolevaks ajaks on peale vabriku 
erastamisprotsessi tekkinud mitmeid välismaisel erakapitalil baseeruvaid 
väikeeteevõtteid. Alates 1997. aastast võib rääkida väikeettevõtluse 
aktiviseerumisest. 2002 a. alguse seisuga on Sindis registreeritud 90 erinevat 
osaühingut, aktsiaseltsi, füüsilisest isikust ettevõtjat või mittetulundusühingut, kelle 
asukohaks on märgitud Sindi.  
Üle poole ettevõtete peamiseks tegevusalaks on kaubandus või teenindus. 
 
Tööstus  
Kuni aastani 1993 oli Sindi monofunktsionaalne tekstiilivabriku asula. Praeguseks on 
käivitunud mitmete uute väikeettevõtete tegevus. 
 
 
Tabel 14    Suuremad tööstusettevõtted Sindis 01.06.2007 

Ettevõtte nimi Töötajate 
arv 

Tegevusala 

Sindi Lanka 100 Villase lõnga ketramine 
Qualitex 160 Puuvillase lõnga ketramine, kanga 

kudumine, viimistlemine 
OÜ Rekson MV 40 Transpordikottide õmblemine 
Fein-Elast Estonia 35 Elastikniidi tootmine 
Baltic Jersey  Tekstiilitööstus, viimistlus, ketramine 
Gritty  Õmblus, tekstiil 

 
Kaubandus ja teenindus  
Sindis on mitmed suuremad ja väiksemad toiduainete ning tööstuskaupade 
kauplused. Linnas töötab saun, juuksur, solaarium. On võimalik tellida õmblustöid ja 
lasta remontida autot.  
 
Turism 
1998 aasta kevadel avatud forellikasvandus, mille omanikuks on OÜ Articer, on 
kujunenud Sindi põhiliseks turismiobjektiks. Rajatud on see endise ―Pärnu Kaluri‖ 
kalakasvanduse baasil ning kalaturismiga alustati juba suvel 1998. Külastajatel on 
siin võimalius püüda forelli ning lasta see endale valmistada ja serveerida. Huviliste 
arv on kiiresti kasvanud. 
Linna peamist turismipotentsiaali nähakse eelkõige seoses puhkevõimaluste 
parandamisega Pärnu jõel. 
 
 



6.5. Leibkonna maksevõime 
 
Vastavalt läbi viidud uuringutele (Sindi linna arengukava) elas Sindi linnas 2004 a. 
alguse seisuga kokku 1546 peret, kellest 52,8% elab eramajades. Keskmiseks 
leibkonna suuruseks on seega 2,8 inimest. 
 
Eesti Statistikaameti poolt väljastatud kogumikus „2006. Linnad ja vallad arvudes‖ on 
Sindi linna palgatöötaja kuukeskmine brutotulu ja võrdlus Eesti keskmisega on olnud 
aastatel 2002-2005 alljärgnev: 

2002.aastal 5142 kr/töötaja kohta olles 87,3% Eesti keskmisest 
2003.aastal 5644 kr/töötaja kohta olles 88,8% Eesti keskmisest 
2004.aastal 6155 kr/töötaja kohta olles 88,3% Eesti keskmisest 
2005.aastal 6951 kr/töötaja kohta olles 88,7% Eesti keskmisest 

 
Leibkonnaliikme keskmise sissetuleku suurust Statistikaamet ei väljasta. Läbiviidud 
küsitluste ja uuringu tulemusel on leitud, et 2003 aastal oli leibkonnaliikme keskmine 
sissetulek vabariigis 2789 krooni.  
Sindi linnas registreeritud töötaja brutosissetulek 2005 aastaks on Statistikaameti 
andmetel suurenenud võrreldes 2003 aastaga 23%, moodustades Eesti keskmisest 
88,7%. 
Ülaltoodud arve arvestades on Sindi linna leibkonnaliikme sissetulekuks 2005 aastal 
arvestatud 2789 x 1,23 x 0,887 = 3043 krooni. 
 
Elanike vee- ja kanalisatsioonitariifid Sindi linnas 2007 aastal (koos käibemaksuga): 

Vesi   12,0 krooni/m3 
Kanalisatsioon 21,5 krooni/m3 
Kokku   33,5 krooni/m3 

 
Rahvusvaheliselt aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja kanali-
satsiooniteenuse kulule leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse 3-4%. 
Arvestades keskmiseks veetarbimiseks 90 liitrit/elanik päevas (eeldatud lähimatel 
aastatel keskmise veetarbimise kasvu), on leibkonnaliikme keskmised kulutused vee- 
ja kanalisatsiooniteenuse ostmiseks 90,45 krooni kuus, mis moodustab 3,0% 
leibkonnaliikme sissetulekust. Hetketarbimise (70 liitrit/elanik päevas) juures 
moodustuvad kulud vee- ja kanalisatsiooni-teenusele 2,3%. 
 
Arvete laekumine 
OÜ Sindi Vesi andmetel on vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatud arvete 
laekumise protsent olnud viimastel aastatel enam-vähem 100%. Peamised 
probleemid on olnud seotud AS-ile Qualitex esitatud arvete maksmise suhteliselt 
suure hilinemistega.  
 
OÜ Sindi Vesi viimaste aastate vee- ja kanalisatsioonitariifid on esitatud alljärgnevas 
tabelis. 



Tabel 15      Teenuse hind (sisaldab käibemaksu) 
Aasta Tarbija Vesi 

kr/m3 
Kanal 
 kr/m3 

Kokku 
kr/m3 

Märkused 

 
2004 

Elanikud 9,00 17,00 26,00  

Asutused 10,50 17,00 27,50  

AS Qualitex 3,50 17,00  Vesi tehase oma puurkaevudest, mida opereerib OÜ Sindi 
Vesi 

 
 
 

2005 

Elanikud, 
asutused 

11,00 18,00 29,00  

Paikuse 8,45 -  Vesi Reiu-Sindi veetrassist. Reovesi juhitakse Pärnusse 
otselepinguga Paikuse ja Pärnu Vesi vahel 

AS Qualitex 3,60 18,00  Vesi tehase oma puurkaevudest, mida opereerib OÜ Sindi 
Vesi 

Sindi Lanka 10,00 18,00   

Sauga vald - -  Kanalisatsiooni- ja veeühendused puudusid 

 
 
2006 

Elanikud, 
asutused 

11,50 20,00 31,50  

Paikuse 8,90 -   

AS Qualitex 3,70 20,00   

Sindi Lanka 10,50 20,00   

Sauga vald - 20,00  Kasutusel oma puurkaevude vesi. Ühendatud kahe 
arenduspiirkonna kanalisatsioon Sindi-Pärnu survetrassiga 

 
 

2007 

Elanikud, 
asutused 

12,00 21,50 33,50  

Paikuse 9,40 -   

AS Qualitex 3,80 21,50   

Sindi Lanka 11,00 21,50   

Sauga vald - 21,50   

 
Kuna AS Qualitex peab tootmiseks vajaliku vee kvaliteedi tõstmiseks vett töötlema 
(rauaeraldus, vee pehmendus), siis lõplik vee omahind 2005 aastast on olnud 
tehasele 8,74 kr/m³, millele lisandub käibemaks, kokku 10,31 krooni/m³. Siiski ei ole 
tehasel võimalik otse kasutusele võtta Reiu veetöötlusjaama vett, kuna see on 
tootmisprotsessis kasutamiseks liiga kare. 
 
AS Pärnu Vesi tariifid 2007 aastal Sindi linnale on alljärgnevad (koos käibemaksuga): 

- joogivesi Reiu veetöötlusjaamast     8,60 kr/m³ 
- reovee vastuvõtmine ja puhastamine  15,30 kr/m³ 

 

Tabel 16 AS Pärnu Vesi tariifide prognoos järgnevateks aastateks (koos k/m-
ga):  

 2007 2008 2009 2010 2012 2015 
Vesi 8,60 9,67 10,28 10,93 12,35 14,83 

Kanal 15,30 14,15 15,04 15,99 18,07 21,70 

Allikas: Pärnu Kesklinn, Ülejõe and Rääma vee ja kananalisatsiooni rekonstrueerimise projekt. 
EuropeAID/119561/D/SV/EE 



6.6. Kohalik omavalitsus 
 
Sindi Linnavolikogu on valimisõiguslike linnakodanike poolt valitud kõrgeim 
võimuorgan linnas. Praegune linnavolikogu valiti kolmeks aastaks 2005 aasta 16 
oktoobril.  
Sindi Linnavolikogu on 15 liikmeline. Volikogu ainupädevusse kuuluvate küsimuste 
otsustamine sätestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 
lõikes 1. Volikogu on moodustanud 4 komisjoni: 

 eelarve- ja arengukomisjon 
 haridus- ja noorsookomisjon 
 kultuuri- ja spordikomisjon 
 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 
 revisjonikomisjon.  

Neist veevarustuse- ja kanalisatsiooni teemadega tegeleb üldjuhul eelarve- ja 
arengukomisjon.  
 
Linnavalitsus on omavalitsuse kollegiaalne täitev ja korraldav organ, kes viib 
praktilise tegevusega ellu seadustega omavalitsusele pandud ning volikogu 
määrustes ja otsustes sätestatud ülesandeid. Linnavalitsus kavandab oma tööd, 
lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi 
seadustest ja õigusaktidest, linna põhimäärusest ja teistest volikogu õigusaktidest. 
Veevarustuse- ja kanalisatsiooni teemadega tegelemine kuulub üldjuhul abilinnapea 
tööülesannete hulka.  
 
Tabel 17  SINDI LINNA EELARVE TULUD JA KULUD 2003-2006 
 

AASTA 2003 2004 2005 2006 
TULUD KOKKU 29 418 700 32 427 257 44 336 600 51 410 399 

     
KULUD KOKKU 29 418 000 32 427 257 44 336 600 51 410 399 

 
Linna eelarve kulude poole peal on viimastel aastatel kavanud investeeringute 
osakaal, moodustades 2005 aastal juba ca 25% kogu eelarve mahust. Valdkondlikult 
iseloomustab Sindi linna eelarvet suurima kuluvaldkonna – hariduskulude (43%) – 
osakaalu vähenemine ning elamu- ja kommunaalmajanduse osakaalu suurenemine. 
 
Kõik Sindi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised kuuluvad Sindi 
Linnavalitsuse omandusse ning kajastuvad linna raamatupidamise bilansis. 
 
Linna võlakoormus on 32% (Statistikaameti väljaande „2006. Linnad ja vallad 
arvudes‖ põhjal), mille kohaselt vallal on põhimõtteliselt võimalik võtta täiendavaid 
laene vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks.  
Kindlasti ei ole siiski võimalik kogu laenuvõimet kasutada ainult vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks ja arendamiseks võetavate laenude 
katmiseks.  



Tabel 18    SINDI LINNA LAENUKOORMUS, 2007 

Laenu nimetus / 
eesmärk 

Summa 
(EEK) 

Laenu 
tagastamis
e tähtaeg 

Tagasimaks
e suurus 

aastal 2007, 
koos 

intressiga 

Märkused 

Investeerimislaen 
Hansapangalt 
Noortekeskuse ehitus 

1 500 000* 30.06.2009 459 606 

2007. aastal 
laenuääk  
1 110 554 

krooni 

Investeerimislaen 
Hansapangalt  
ÜF veeprojekt 

6 700 000 14.06.2021 223 742 

2007.a 
tasutakse 

ainult 
intressi, 
hakkab 

olema ca 
636 300 
aastas 

Investeerimislaen 
Hansapangalt 
Gümnaasiumi remont 

1 300 000 20.12.2009 460 900  

KIK laen – reovete 
peapumpla renoveerimine 

4 522 743 01.03.2024 235 000 
2007.a 

tasutakse 
ainult intressi 

Kokku 2007 aastal laenu teenindamiseks, EEK 1 379 248  

 

Vastavalt Sindi linna arengukavale ja –strateegiale on linna arengustrateegia 
põhisuundadeks: 

o Kvaliteetne elukeskkond - heakorrastatud rohke haljastus, määratletud kõrge 
miljööväärtusega alad linnas, ajaloo- ja kultuuriväärtuste eksponeerimine, 
looduskeskkonna jätkusuutlik kasutamine; 

o Atraktiivne ettevõtlus - kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste rakendamine, 
ettevõtlikkuse stimuleerimine, kvaliteetne isikuteenindus ja kõrget 
lisandväärtust loovad töökohad; 

o Sotsiaalne tasakaalustatus – paindlik isikukeskne avalike teenuste osutamine, 
suur elanike sotsiaalne sidusus, head tervist väärtustava eluviisi ja 
eneserealiseerimise võimalused; 

o Piirkondlik keskus – pakutakse kvaliteetseid avalike teenuseid linlastele ja 
naaberomavalitsuste elanikele, avatud tööjõuareaal, kiire kättesaadavus, 
aktiivne koostöö naaberomavalitsustega. 

Linna visiooniks on saavutada Suur-Pärnu linnastus kvaliteetse elukeskkonna ja 
atraktiivse ettevõtlusega sotsiaalselt tasakaalustatud turvaline piirkondlik keskus. 

Vastavalt Sindi linna arengukavale on linna arengu kiirendamise üheks strateegilise 
läbimurde valdkonnaks tehnilise infrastruktuuri kaasajastamine, eelkõige kaasaegse 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine. 



 



6.7. OÜ Sindi Vesi 
 
Vee- ja kanalisatsiooniteenust Sindi linnas osutab OÜ Sindi Vesi, äriregistri kood 
10356904, Hariduse 14, 86703 Sindi. 
 
Ettevõtte taust ja juhtimine 
OÜ Sindi Vesi kuulub Sindi linnale (50%) ja AS-ile Pärnu Vesi (50%). Ettevõte on 
asutatud 1997 aastal. 
Ettevõte osutab veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimis-teenust nii 
Sindi linna omanduses olevale süsteemile kui ka AS-ile Qualitex, kelle omanduses on 
ninde kinnistu territooriumi veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteem. 
Ettevõtte kõrgeimaks juhtimisorganiks on 4-liikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad kaks 
Sindi linna esindajat (s.h. nõukogu esimees) ning kaks AS Pärnu Vesi esindajat. 
 
Tegevusalad 
OÜ Sindi Vesi põhikirjajärgsed tegevusalad on järgmised: 

- joogivee tootmine 
- heitvee kogumine ja transportimine puhastisse; 
- vee- ja kanalisatsioonieenuste osutamine 

 
Töötajad  
2006 aastal oli ettevõttes 5 töötajat – juhataja, raamatupidaja ning 3 tehnilist töötajat. 
 
Ettevõtte finants-majanduslikud näitajad 
OÜ Sindi Vesi  majandusnäitajad on olnud alljärgnevad (kroonides): 

Aasta Käive Kasum/ kahjum 
2004 4 805 469 - 13 890 
2005 6 251 849 167 549 
2006 4 931 137 -205 301 

 
 

6.8. Järelevalve teostamine 
Vee tarbimise ja suublasse juhitava heitvee kvaliteedi ja koguse peab teostama 
järelevalvet Pärnumaa 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 Pärnumaa Keskkonna-teenistusele neli 
korda aastas aruanne väljapumbatud põhjavee hulga kohta. Kuna reovesi 
suunatakse Pärnu linna reoveepuhastile, siis reovee loodusesse juhtimist ei toimu. 
Vastavalt Keskkonnaministeeriumi poolt kinnitatud hinnakirjale maksab vee-ettevõte 
ressursimaksu. 
Joogivee keemilise koostise järelevalvet teostab Pärnumaa Tervisekaitsetalitus.  
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 kätlejale 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 kätleja peab koostama ja asukohajärgse tervisekaitsetalitusega 
kooskõlastama joogivee kontrolli kava kolmeks aastaks. 
Kava peab sisaldama: 

- ööpeava 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. 
 
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 tervisekaitsetalitusega 
joogivee kontrolli kava juhul, kui ta varustab joogiveega alla 50 inimese. 
 
Vee-erikasutustasu ning saastetasu maksmine 
OÜ Sindi Vesi poolt on tasutud vee-erikasutustasu ning saastekahju hüvitist 
alljärgnevalt. 
 

Aasta Vee-
erikasutustasu 
krooni/aastas 

Saastekahju 
hüvitis 
krooni/aastas 

Märkused 

2005 102 169 0 AS Qualitex veevõtt 
tehase puurkaevudest, 
mida opereerib OÜ Sindi 
Vesi 

2006 71 000 0 ’’ 
 



7. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI OBJEKTID 
 
Olemasolevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised on ehitatud aastatel 1957-
2007.  
 
Olulisemad verstapostid: 
 

1957 Võeti kasutusele Sindi tekstiilivabriku ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni-süsteemi 1. järk 
 

1974 Valmis Sindi-Pärnu reovete survekanalisatsiooni kollektor ja 
peapumpla  
 

1982 Sindi-Pärnu reoveekollektori kasutuselevõtt 
 

2001-
2005 

Osalemine 17 linna programmi elluviimisel, mille käigus 
rekonstrueeriti või ehitati rida alltoodud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni rajatisi linnas 

2002 Ehitati Tihase tn reoveepumpla ja kaasajastati 
survekanalisatsioon, mis võimaldab Linnuriigi linnaosa 
reovee ülepumpamise Paikuse aleviku 
kanalisatsioonisüsteemi, kust see pumbatakse Pärnu 
reoveepuhastile 

2004 Valmis Reiu-Sindi veemagistraal, mis võimaldab linna 
ühisveevõrku suunata joogivee nõuetele vastava 
kvaliteediga vee 

2004 Valmis Sindi linna rõhutõstepumpla, mis võimaldab tagada 
linna veevõrku suunatava vee kindla surve ning vajalikud 
kogused 

2005 Rekonstrueeriti Sindi linna reovete peapumpla 
2003-
2004 

Rekonstrueeriti ja ehitati vee- ja kanalisatsioonitorustikke 
linna keskosas 
 

  
2006-
2007 

Ühtekuuluvusfondi investeeringuprojekti elluviimine, mille käigus 
arendatakse välja ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteem Viira 
linnaosas ning kesklinna osas (reovee valgala ÜP-12 Pärnu mnt) 
kokku alljärgnevas mahus: 

- 9 km veetorustikke; 
- 8,3 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke 
- 1250 m kanalisatsiooni survetorustikke 
- 6 reovete ülepumplat 
- 30 tuletõrjevee hüdranti 

 



 
Tabel 19  Olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektide 

koondtabel 
 

objekti/rajatise nimetus ühik Sindi linn AS Qualitex 

 
Ühisveevärk 

puurkaev-pumplad tk 0 4 (kokku max ca 
52 m3/h) 

veetöötlusjaamad tk/võimsus 0 1 (25 m3/h) 
II astme pumplad tk 1 (80 m3/h) 1 
veereservuaaride maht m3 2x250 500 + 100 

(veetorn) 
Reiu-Sindi veemagistraal m 7200 - 
veetorustikud m 18 300  
hüdrandid tk 29+12 (2007.a 

lõpp) 
olemas 

hoonetesisene 
individuaalne 

tuletõrjesüsteem 
 

Ühiskanalisatsioon 
reoveepuhastid tk 0 0 
isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud 

m ~18 100  

Sindi-Pärnu survemagistraal m ~13 400 0 
Sindi-Paikuse kollektor m ~ 830 0 
reoveepumplad tk 2 (olemasolev)+ 

4(ehitatav 2007)+ 
1(eraomanduses) 

0 

survetorustikud linnas m 1400 0 
purgimissõlmed tk 0 0 
sadeveekanalisatsioon km 2 2 
 
 



7.1. Ühisveevärgi objektid 
 

7.1.1 Puurkaev – pumplad 
 
Sindi linnale kuuluv puurkaev A-63-B (endise veetorni kõrval) on suletud ning 
tamponeeritud. Samuti on lammutatud linna veetorn. 
 
Linnas on kasutusel neli AS-ile Qualitex kuuluvat tarbepuurkaevu, millest võetakse vett 
tehase oma vajadusteks.  
 
Tabel 20   AS Qualitex puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Sügavus, 
m; vee-

komplek
s 

Asukoht Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Kirjeldus, 
hinnanguline seisund 

1 A-30-
B 

60 m; S Pärnu mnt 
61a 

12 ei kasutata, reservis 
Pump CUHU 0410-3 

2 2860-
5 

60 m; S Vee tn 1 
Turbaplats 

14,5 Seisund rahuldav 
Pump CUHU 0410-3 

3 2860-
6A 

60 m; S Pärnu mnt 
60a 

Põhja tn 

12 Seisund rahuldav 
Pump CUHU 0410-3 

4 5494 60 m; S Pärnu mnt 50 
Veetorni 
kõrval 

14 Alates 2003.a. pump 
Flygt 4FX16-15T, 27 m 

sügavusel. Seisund 
rahuldav 

 
2006 aastal olid kasutusel kolm puurkaevu – 2., 3. ja 4. puurkaev. Kokku pumbati välja 
ca 107 tuhat m³ põhjavett, s.h. puurkaevust nr 4 ca 46 tuhat (43%), puurkaevust nr.3 33 
tuhat (31%) ja puurkaevust nr.2 28 tuhat m³ (26%).  
Tegelik veevõtt on võrreldes eelnevate aastatega tunduvalt vähenenud, näiteks 2005 
aastal pumbati puurkaevudest välja kokku 160 563 m³ põhjavett. Põhjuseks AS 
Qualitex veetarbimise vähenemine. 
 
Kuna puurkaevude vesi ei vasta oma kvaliteedilt tehase tootmisprotsessis vajalikule 
vee kvaliteedile, töödeldakse vett tehasele endale kuuluvas veetöötlusjaamas, mille 
võimsus on 25 m³/tunnis. Vett töödeldakse aereerimise, kemikaalide lisamise ja 
filtreerimise teel.  
Reservuaaride maht on 500 m³. Veetorni reservuaari maht 100 m³. 
 
 

7.1.2 Teise astme pumplad 
Sindi linna rõhutõstepumpla koos veereservuaaridega valmis 2004 aasta juunikuus 
koos Reiu-Sindi veejuhtmega. 
Pumpla peamised funktsioonid on: 

- magistraaltorust tuleva vee koguse mõõtmine; 
- veevõrku suunatava vee rõhu ja koguste kontrollimine ja reguleerimine; 
- veereservi hoidmine tipptarbimise tasakaalustamiseks, reservuaaride 

maht 2 x 250 m³; 



- vee desinfitseerimine (kloreerimine), vajadusel. 
 
Reservuaaridest võetav vesi pumbatakse linna veevõrku 4 Grundfos 
tsentrifugaalpumba abil margiga CRE-8-40, mis on varustatud ka 
sagedusmuunduritega. Pumbad töötavad vahetuva graafiku alusel. Pumpade tööd 
juhib rõhumõõtur, mis tagab konstantse rõhu linna veevõrgus (väljavoolul) 2,7 bar.  
Pumpla maksimaalne võimsus on 80 m³/tunnis. Pumpla on varustatud 
täisautomaatse arvutipõhise SCADA kontroll-juhtimissüsteemiga. Soodsa niiskuse 
taseme hoidmiseks on pumplasse paigaldatud ka automaatne niiskuse-eemaldajaga. 
 
 

7.1.3 Veetorustik 
Reiu-Sindi veemagistraal 
Sindi linna veevarustus baseerub töödeldud veel Pärnu linna Reiu 
veetöötlusjaamast, mis juhitakse Sindi linna ca 7,2 km pikkuse veemagistraali kaudu. 
Torustiku tingläbimõõt Reiust kuni Paikuse alevikuni on 280 mm (kokku ca 3,2 km), 
Paikuselt Sindi linna rõhutõstepumplani 225 mm (ca 4 km), materjaliks polüetüleen 
(PE). 
Veemagistraal on pikendatud lisaks kuni AS Qualitex ja Sindi Lanka tööstuspiirkonna 
servani, kogupikkusega ca 1 km (alates rõhutõstepumplast). 
Reiu-Sindi veemagistraalile on paigaldatud seitse veevõtupunkti, millest suurimad 
asuvad Paikuse alevikus, kust varustatakse joogiveega aleviku 
ühisveevärgisüsteemi. Sindi linnas on enne rõhutõstepumplat paigaldatud 
magistraalile 2 veevõtupunkti, mis asuvad Linnuriigis. Kõik väljavõtted magistraalilt 
on varustatud veemõõtjatega. Magistraalis on rõhk tasemel 3,7-3,8 bar (Reiu 
pumplas), Sindis ca 3,4 bar seoses maapinna tõusuga ning rõhukadudega torustikes.  
  
Sindi linna ühisveevõrgu jaotustorustike kogupikkus on ca 18,3 km, s.h.: 

- linna keskosa vanemad torustikud kokku ca 5,5 km; 
- linna keskosa uuemad jaotustorustikud (ehitatud 17 linna programmi 

raames) ca 0,9 km; 
- Linnuriigis 2,9 km; 
- 2006-2007 aastal elluviidava Ühtekuuluvusfondi projekti raames ehitatud 

või ehitatavaid veetorustikke 9 km. 
 

AS Qualitex veetorustikud ei ole tänasel päeval enam põhimõtteliselt ühendatud linna 
ühisveevõrguga, vaid töötab eraldiseisvana. 
 
Enamik linna vanematest veetorudest on malmist (50-200 mm), vanusega 25-55 
aastat. Uuemad torustikud on polüetüleenist (PE).   
Probleeme on vanade siibritega, mis ei sulgu ega pea vett ning seega vajaks 
väljavahetamist. 

Torustiku hüdrauliline võimsus on piisav, pigem on probleemiks endiste Nõukogude 
Liidu normide järgi projekteeritud ning ehitatud torustike üledimensioneeritus 
kesklinna piirkonnas. Lisaks on vanemad veetorustikud kohati liiga sügaval (kuni 3-4 
m), mis teeb raskeks nende hooldamise ning remondi.  

Kõik tarbijad on varustatud veemõõtjatega.  



7.1.4 Tuletõrje hüdrandid 

Sindi linnas asub hetkel kokku 29 tuletõrje hüdranti, millest 10 on paigaldatud juba 
aastaid tagasi ning seetõttu nende tehniline seisund on valdavalt mitterahuldav ehk 
nad ei ole kasutuskõlblikud ning vajavad üldjuhul väljavahetamist. Lisaks on plaanis 
paigaldada 2007.aasta jooksul veel 12 hüdranti käimasoleva Ühtekuuluvusfondi 
projekti raames. Ühelgil vanemal hüdrandil ei ole korrektset asukoha tähistust ning 
nende asukohad on ebaselged. Hüdrantide asukoha ning seisukorra 
väljaselgitamiseks oleks vajalik läbi viia nende katsetused. 
19 hüdranti on paigaldatud viimastel aastatel seoses veetorustike ehitusega. Uute 
hüdrantide seisund on hea.  
 
Vastavalt  siseministri 13 septembri 2000 a. määrusele nr 58 ―Nõuded 
tuletõrjeveevarustuse seadmetele‖ peab veetorustiku valdaja perioodiliselt (iga 2 
aasta järel) kontrollima tuletõrjehüdrantide tehnilist seisukorda. 

Samuti peavad tuletõrjehüdrandid olema tähistatatud viidaga (valge tausta ja punase 
äärisega tahvel mõõtmetega vähemalt 200 × 300 mm, millel on tuletõrjehüdrandi 
võtme punane kujutis ja mustad tähised).  

 
Tabel 21 Tuletõrje hüdrandid 
jrk piirkond asukoht Paigalduse 

aasta 
märkused 

1 Linnuriik Linnu tee ja Tihase tn nurk 2005 seisund hea 
2 Kesklinn Ringi ja Hariduse nurk 2006-2007 seisund hea 
3 Kesklinn Ringi ja Veetorni nurk 2006-2007 seisund hea 
4 Kesklinn Ringi 11 ees 2006-2007 seisund hea 
5 Kesklinn Ringi 17a ees 2006-2007 seisund hea 
6 Kesklinn Ringi 27 2006-2007 seisund hea 
7 Kesklinn Ringi ja Side tn nurgal (Pärnu mnt 

pool otsas) 
2006-2007 seisund hea 

8 Kesklinn Raudtee 14 2006-2007 seisund hea 
9 Kesklinn Raudtee ja Karja tn ristmik 2006-2007 seisund hea 
10 Kesklinn Karja-Põik ja V-Karja rist 2006-2007 seisund hea 
11 Kesklinn Jaama ja Raudtee nurk 2006-2007 seisund hea 
12 Kesklinn Pärnu mnt kiriku kõrval 2006-2007 seisund hea 
13 Kesklinn Pärnu mnt ja Jaama nurk 2006-2007 seisund hea 
14 Kesklinn Pärnu mnt ja Vee nurk 2006-2007 seisund hea 
15 Kesklinn Pärnu mnt 57 (teisel pool teed) 2006-2007 seisund hea 
16 Kesklinn Pärnu mnt 54 vastas Jõe baari 

vastas (teisel pool teed) 
2006-2007 seisund hea 

17 Kesklinn Pärnu mnt 83 2006-2007 seisund hea 



18 Kesklinn Pärnu mnt Supluse tn ristmiku 
kohal 

2006-2007 seisund hea 

19 Kesklinn Vee tn 10 2006-2007 seisund hea 
 
 
Tuletõrje hüdrandile vajaliku vooluhulga (10 l/s 3 tunni jooksul) kindlustamiseks on 
vajalik vähemalt 90 mm läbimõõduga torustiku olemasolu.  
Tupiktänavates ei ole võimalik kasutada normidele vastavaks tuletõrjeveevõtuks 
ühisveevõrgule paigaldatud hüdrante joogivee kvaliteeti säilitades, kuna suure 
läbimõõduga torustikes võib väikese veetarbimise korral vesi seisma jääda ning 
roiskuda. 
Seega tuleks linna tuletõrje veevarustuse kindluse tõstmiseks kasutada lisaks 
eraldiseisvaid looduslikke (jõed, järved) või tehislikke (reservuaarid, tiigid) 
veevõtukohti. 
 
 
7.1.5 Tuletõrje veevõtukohad 
Sindi linn peab tagama, et tema territooriumil oleksid välja ehitatud üldistes huvides 
kasutatavad ja tulekustutusvee võtmiseks ette nähtud kohad, kus on tagatud tuletõrje 
veevõtukohale esitatud nõuete täitmine.  
Veevõtukohad peavad võimaldama tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning 
kasutamist ning tagatud peab olema tuletõrjeauto ringipööramise võimalus. 
Lisaks ühisveevõrgule paigaldatud hüdrantidele on Sindi linnas praegusel hetkel 
kasutusel 3 osaliselt kõlbikku looduslikku või pool-looduslikku tuletõrje veevõtukohta. 
 
Tabel 22 Tuletõrje veevõtukohad 
jrk asukoht tüüp märkused 
1 Raudtee- Karja 

ristmik 
tiik Kuna uus hüdrant kõrval olemas, siis ei ole 

plaanis korrastada 
2 Kesk-Tiigi tn 

ristmik 
tiik  

3 Linnavalitsuse 
kõrval 

mahuti Kuna uus hüdrant kõrval olemas, siis ei ole 
plaanis korrastada 

 
Üldjuhul ei tohiks tiheasustuspiirkonnas tuletõrje veevõtukoht (kas hüdrant, mahuti 
või looduslik veevõtukoht) jääda ehitisest kaugemale kui 150-200 m.  
Seega on tuletõrje veevõtuks alljärgnevad lahendused: 

- suuremas osas linnas on võimalik tuletõrje veevõtt tagada ühisveevärgile 
paigaldatud hüdrantidest. Linna ühisveevõrgu laiendamisel arvestada 
uute hüdrantide paigaldamise vajadusega orienteeruvalt iga 150 m 
tagant. Olemasolevad hüdrandid on vajalik seisundi määramiseks 
katsetada. Mittetöökorras olevad hüdrandid vajalik asendada. Hüdrantide 
asukohad tähistada; 

 
- vajalik välja ehitada avalikud tuletõrje veevõtu kohad kasutamiseks ka 

talveperioodil looduslikest ning tehislikest veekogudest (Pärnu jõgi, tiigid).  
 



Enne veevõtukohtade lõplikku väljaehitamist on vajalik konsulteerida Päästeameti 
spetsialistidega. 



7.2. Ühiskanalisatsiooni objektid 
 
7.2.1 Pärnu linna reoveepuhasti 
 
Kõik Sindi linna ühiskanalisatsiooni juhitud reoveed pumbatakse Pärnu linna Mõrra 
tsentraalsele reoveepuhastile. 
Reopuhastusjaama mehaaniline puhasti on ehitatud 1980 ja rekonstrueeritud 2000 
aastal Euroopa Liidu finantseerimisel. Puhastusjaama bioloogiline osa läks käiku 
1990 aastal ja on rekonstrueeritud 1996 aastal Soome Vabariigi finantseerimisel. 
1998 aastal rajati puhastusseadmete lähedusse jääkmuda kompostimisväljak.  
 
Arvestades puhastusseadmete läbilaskevõimet ning reaalset koormuse juurdekasvu 
lähiajal, ei vaja puhastusseadmed lähiajal laiendamist ega tehnoloogiline skeem 
täiustamist.  
Tegevused reoveepuhastusjaamas, mis on suunatud selle kaasajastamisele, 
töökindluse kasvule ja ekspluatatsioonikulude vähendamisele (nt. elektrisüsteemi 
kaasajastamine, omposteerimisväljaku laiendamine jms) on planeeritud lähimatel 
aastatel läbi viia AS-i Pärnu Vesi omavahenditest. 
 
Reoveepuhastis puhastatakse aastas ca 7 – 7,5 milj m³ reovett. Reovee-puhasti 
maksimaalvõimsus on kuni 10 – 12 milj m³ aastas (maksimaalne ööpäevane 
vooluhulk 42 000 m³/ööp., maksimaalne tunni vooluhulk 1800 m³/h). Sulade ja suurte 
vihmade ajal on reoveepuhasti ülekoormatud, kui vooluhulgaks võib olla kuni 50 000 
m³/ööpäevas. 
 
Tänu investeeringutele on kasvanud puhastusseadmete töökindlus ja paranenud töö 
näitajad. Reoainete kontsentratsioon puhastilt väljuvas heitvees vastab vee 
erikasutusloa tingimustele ja HELCOM-i nõuetele. 
Suublasse juhitava heitvee seiret teostab pidevalt AS Pärnu Vesi. 
 
Pärnu linna reoveepuhastust iseloomustavad alltoodud keskmised näitajad. 
 
Tabel 23 Reovee ja puhastatud heitvee näitajad 

 
Näitaja 

2004 2005 2006 Vee-
erikasutus
-loa järgi 
lubatud  

Sisene
v 

reovesi 

Väljuv 
heitves

i 

Sisene
v 

reovesi 

Väljuv 
heitves

i 

Sisene
v 

reovesi 

Väljuv 
heitves

i 
BHT7 406 8 395 9 427 10 15,0 
KHT 813 63 731 68 772 73 - 
HA 279 10 286 11 319 12 15,0 
P(üld) 11,0 0,7 9,9 0,6 12,3 0,9 1,0 
N(üld) 50,8 3,6 47,6 4,5 56,12 5,9 15,0 
 
Analüüsidest nähtub, et suublasse juhitud heitvesi vastab kehtestatud nõuetele. 
 
Sindi linna ühiskanalisatsiooni suunatud reoveest kompleksanalüüse teostatud ei ole. 
On võetud juhuproove BHT7 määramiseks ning tulemus on jäänud vahemikku 250-
500 mg/l. 
 



7.2.2 Reovete peapumpla ning survetorustik Pärnu linna 
 
2005 aastal viidi läbi Kalamaja tee 2 a asuva Sindi linna peapumpla 
rekonstrueerimine – teostati pumpade, torustiku- ja toruarmatuuri, elektri- ja 
automaatikasüsteemi täielik väljavahetamine ning pumpla hoone kapitaalremont. 
Rekonstrueeritud pumpla on varustatud kahe kuivasetusega ABS pumbaga 
FR150/150-38 CB2 225SMC 55/4. 2007 aasta maikuus paigaldati pumpade 
sujuvamaks tööks ja hüdraulilise löögi vähendamiseks sagedusmuundurid, et 
vähendada avariisid amortiseerunud survetrassil. Pumpla töötab keskmise 
tootlikkusega 400 m³/tunnis.  
Pumpla on varustatud arvutipõhise SCADA kontroll-jälgimissüsteemiga. Arvuti 
paikneb OÜ Sindi Vesi kontoris rõhutõstepumpla hoones.  
 
Sindi linna reovete peapumplast pumbatakse reovesi mööda ca 13,4 km pikkust 
survetoru Pärnu linna kanalisatsioonisüsteemi, kust see juhitakse puhastamiseks 
Pärnu linna Mõrra reoveepuhastile. Sindi linna omanduses olev torustik lõpeb 
suubumisega Rääma-Raba tn  ristmiku piirkonnas asuvas kanalisatsiooni 
rahustuskaevu.  
 
Samasse Sindi-Pärnu survetorusse pumbatakse ka Paikuse aleviku ning 
lähiümbruse ühiskanalisatsiooni kogutud reovesi ja samuti uue Paikuse prügila 
nõrgveed. Paikuse peapumpla survetorustiku ühenduskoht Sindi-Pärnu 
survekanalisatsiooniga asub Tammistu külas (suvilapiirkonnas). Alates 2006 aastast 
on ühendatud survemagistraaliga ka kahe Sauga valla  suvila-elamupiirkonna 
ühiskanalisatsiooni survetorud. 
 
Survetorustik on ehitatud aastatel 1973-1974, kasutusele võeti 1982 aastal. Torustik 
on ehitatud malmtorudest välisläbimõõduga 530 mm. Torustiku (eelkõige tihendite) 
seisund on suhteliselt halb, mida ilmestavad eriti viimastel aastatel sagenenud 
torustiku avariid. 
 
 

7.2.3 Linnuriigi peapumpla ning survetorustik Paikuseni 
 
Sindi linna Linnuriigi linnaosa moodustab eraldiseisva reoveevalgala. Piirkonna 
reovesi suunatakse Tihase tn ülepumplasse, mis paigaldati 2002 aastal.  
Pumpla on varustatud kahe märgasetusega ABS pumbaga TYP AS 0641 S 30/20, 
tootlikkusega 72 m³/tunnis. 
 
Arvutipõhine SCADA kontroll-jälgimissüsteemi pumplas puudub.  
Tihase tn ülepumplast pumbatakse reovesi mööda ca 3 km pikkust survetoru (Sindi 
linna omand lõpeb Sindi linna piiril, seega linna omanduses oleva survetorustiku 
pikkus on ca 830 m) Paikuse aleviku kanalisatsioonisüsteemi (rahustuskaevu), kust 
suunatakse edasi AS Pärnu Vesi omanduses olevasse Paikuse peapumplasse ning 
sealt puhastamiseks Pärnu linna Mõrra reoveepuhastile. 
 
Survetorustik on 2-liiniline, ehitatud 1980-ndatel aastatel (rekonstrueeritud 2002 
aastal) kummitihenditega malmtorudest välisläbimõõduga 100 mm.  
 



7.2.4 Linna kanalisatsioonitorustikud ja reovete ülepumplad  
 
Sindi linna isevoolse kanalisatsioonivõrgu (s.h. tehaste territooriumil) pikkus on kokku 
18,1 km ning see jaguneb läbimõõtude järgi alljärgnevalt: 

Läbimõõt Vana süsteem 
(linna keskosa + 

tehased) 

Linnuriik Ühtekuuluvusfondi 
projekt 2006-2007 

Ø 50 mm 610  - 
Ø 100 mm 2050  - 
Ø 150 mm 1590  6340 
Ø 200 mm 770  1600 
Ø 250 mm 190  360 
Ø 300 mm 730  - 

Ø 400 mm ja üle 560  - 
Kokku 6500 m 3300 m 8300 m 

 
Torustikud kesklinna piirkonnas on enamikus vanad, rajamisaastateks üldjuhul 1957-
1962, materjaliks betoon, malm ning asbotsement. Viimastel aastatel ehitatud 
torustike materjal on PVC (isevoolsed) ja PE (survetorud).  
 
Peamiseks probleemiks on vana kanalisatsioonivõrgu amortiseeritus ja lahkvoolse 
sadeveesüsteemi puudumine suures osas linnast ning sellest tingitud suur sade- ja 
infiltratsioonivete osakaal kanalisatsioonisüsteemis (vt. selgitus ka punktis 3.4), mis 
kõik suunatakse Pärnu linna reoveepuhastile. Suur sadevete osakaal võib omakorda 
aeg-ajalt põhjustada ühelt poolt reoveepuhastusprotsessi häirumist ning teiselt poolt 
otseseid suurenenud rahalisi väljaminekuid Sindi linnale. 
 
Linnas on tänaseks päevaks paigaldatud lisaks kaks reovete ülepumplat: 

1. pumpla Karja tn-Pärnu mnt ristis (ÜP-12), pumba mark Flygt, Q=13,9 l/s, 
H=10,2 m, paigalduse aasta 2006. Pumpla on varustatud ca 450 m 
pikkuse De140 mm survetoruga. Eelvooluks Jaama tn olemasolev 
isevoolne kollektor. 

2. pumpla Ringi-Pärnu mnt ristis (ÜP-13), pumba mark Flygt, Q=15,0 l/s, 
H=10,0 m, paigalduse aasta 2007. Pumpla on varustatud 230 m pikkuse 
De140 mm survetoruga. Eelvooluks isevoolne kanalisatsioonitorustik 
Pärnu mnt 73 maja ees. 

Mõlemad pumplad on varustatud arvutipõhise SCADA kontroll-jälgimissüsteemiga, 
mis võimaldab jälgida pumplate tööd AS-is Pärnu Vesi. 
 
Kinnisvaraarendajate poolt paigaldatud Pardi tn reovete ülepumpla on hetkel 
eraomanduses. 
 
2007 aasta jooksul on kavas paigaldada veel neli Grundfos’i reoveepumpadega 
varustatud reovete ülepumplat alljärgnevatel asukohtades ning põhinäitajatega: 
 

1) Pärnu mnt (ÜP-15) Q=6,5 l/s, H=4,1 m 
 
2) Viira tn (ÜP-16) Q=6,5 l/s, H=4,1 m 
 
3) Viira tn (ÜP-17) Q=6,5 l/s, H=4,1 m 



 
4) Viira-Põik tn (ÜP-18) Q=6,5 l/s, H=4,1 m 

 
Survetorustike kogupikkus ca 1400 m. 
 
Pumplate paigaldusel ning torustike dimensioneerimisel on arvestatud sellega, et 
tulevikus võivad Pärnu mnt kanalisatsioonisüsteemi lisanduda heitveed Tori valla 
asulatest ning arenduspiirkondadest. 
 
 
7.2.5 Purgimissõlmed 
 
Spetsiaalsed purgimissõlmed Sindi linnas puuduvad. Individuaalmajade 
individuaalseptikutest ja mahutitest reo- ja fekaalvee väljaveoteenust osutavad 
erafirmad, kes tühjendavad oma paakautod üldjuhul Sindi linna ühiskanalisatsiooni, 
mille eest nad tasuvad OÜ-le Sindi Vesi 16,70 kr/m³ eest. 
 
Sindi linna spetsiaalset purgimissõlme välja ehitada ei ole plaanis, vaid purgimine 
peab hakkama toimuma Pärnu linna uues purglas peale selle valmimist. 
 
 
 
  



8. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE 
STRATEEGIA 

 
 

8.1. Strateegilised eesmärgid 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on linna 
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. 
 
 

8.2. Arendamise põhimõtted 
 
Sindi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt 
linnaavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. Arengukava annab 
lisaks olemasoleva olukorra kirjaldamisele ka ülevaate erinevatest 
arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende 
teostamise prioriteetsusest. 
ÜVK arengukava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 
2007-2018. Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja 
ettevõtete-organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest 
juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest. 
Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK 
piirkondades oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  
 
 

8.3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonnad 
 
Sindi linna ühiveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkond on esitatud joonisel (vt Lisa 8). 
 
ÜVK piirkonnas on juba rajatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon või kuulub see 
projektipõhiselt rajamisele vastavalt käesolevas ÜVK arengukavas esitatud 
arenguplaanidele. 
ÜVK-ga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ning juhtida 
ühiskanalisatsiooni heitvett. Selleks sõlmitakse ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemi haldava vee-ettevõtja ja kliendi vahel leping. 
 
 
 

8.4. Reoveekogumisalad 
 
Reovee kogumisel rakendatakse Keskkonnaministri 15.05.2003 määrust nr 48 
―Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid‖, kus on kehtestatud 
reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50.  



 
Sindi linn kuulub Pärnu reoveekogumisala koosseisu (perspektiivne 
nominaalkoormus kokku 180 000 ie), kuna Sindi linna reovesi suunatakse Pärnu 
linna reogionaalsele reoveepuhastile. Sindi linna enda reoveekogumisala hõlmab 
kogu linna tihehoonestusala, kus elab ca 4300 elanikku. Pärnu reoveepuhasti 
suublaks on omakorda Pärnu laht. 
Seadustest tulenevalt peab üle 2000 ie asulates ja reoveekogumisaladel olema välja 
ehitatud tsentraalsed kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav 
reoveepuhastus 2010 aasta lõpuks.  

Seoses asjaoluga, et Sindi linn paikneb suhteliselt kaitstud põhjaveega alal, siis 
vastavalt Vabariigi Valitsuse 31 juuli 2001 määrusega nr 269 kehtestatud ―Heitvee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise korra‖ §10 alapunktile 6 on üldplaneeringuga 
määratud reoveekogumisaladel heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui 
reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni 
puudumisel peavad reoveekogumisaladel olema reovee kogumiseks kogumiskaevud. 
Heitvee pinnasesse immutamisel peab immutussügavus olema aasta ringi vähemalt 
1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset. 

Kuna Sindi linnas jääb põhjavee tase üldjuhul vahemikku 0,5-1,5 m, siis võib tõdeda, 
et pinnasesse immutamise võimalused üldjuhul puuduvad (kuna juba 
immutustorustiku enda sügavus maapinnast peaks jääma üldjuhul sügavusele ca 
0,8…1 m) ning seega vajalik kasutada kas vettpidavaid kogumiskaeve või välja 
ehitada ühiskanalisatsioonivõrk. 

Sindi linna reoveekogumisala piirid on esitatud joonisel (vt Lisa 8). 

 

8.5. Vee- ja kanalisatsioonirajatiste probleemid  
 
Sindi linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide peamised probleemid on 
alljärgnevad: 
 

- kanalisatsioonivõrgu ja -kaevude halb seisukord ning sademe-, drenaaži- ja 
infiltratsioonivee väga suur osakaal, mis pumbatakse ühiskanalisatsiooni 
kaudu Pärnu reoveepuhastile; 

- lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni puudumine suures osas linnast; 
- ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse kättesaadavus on puudulik – ÜVK 

süsteemiga on ühendatud ainult ca 50% linna elenikest; 
- looduslikud- ja pool-looduslikud tuletõrje veevõtukohad ei ole aastaringseks 

kasutamiseks kõlblikud; 
- osa tuletõrjehüdrantide seisund on puudulik. 

 
8.6. Strateegilised arengualternatiivid ÜVK piirkondades 

 
Alljärgnevalt on vaadeldud põhimõttelisi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
strateegilisi alternatiive majanduslikest, sotsiaalsetest, keskkonnakaitselistest, 
institutsionaalsetest aspektidest lähtuvalt. 
 



Eeldused ja nõuded: 
Strateegiliste arengualternatiivide väljatöötamisel on baseerutud alljärgnevatele 
nõuetele, eeldustele ja põhimõtetele: 

 Linna elanikkond kokkuvõttes pikas perspektiivis ei vähene, kuid ka ei 
suurene jäädes suurusjärku 4300 inimest; 

 Vastavalt EL joogivee direktiivile (80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) ning Eesti ja 
Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel kokku lepitule peab üle 
2000 ie asulate joogivesi vastama nõuetele 2007 aasta lõpuks; 

 Vastavalt asulareovee direktiivile (91/271/EMÜ) ning Eesti ja Euroopa Liidu 
vahelistel ühinemisläbirääkimistel kokku lepitule, peab üle 2000 ie asulates 
ja reoveekogumisaladel olema välja ehitatud tsentraalsed 
kanalisatsioonisüsteemid ning tagatud normidele vastav reovee-puhastus 
2010 aasta lõpuks; 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni toimimine peab kindlustama tarbijale 
pideva 24-tunnise teenuse; 

 Peab olema tagatud minimaalne joogivee vooluhulk tarbija kraanist 12 
liitrit/minutis minimaalse survega 20 m; 

 Sindi linna ühisveevärgist peab olema tagatud tuletõrjeotstarbeline veevõtt 
vooluhulgaga 30 l/sekundis 3 tunni jooksul; 

 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31 juuli 2001 määrusega nr 269 kehtestatud 
„Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise korrale‖ on 
üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel heitvee pinnasesse 
immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks 
ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad 
reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud; 

 Heitvee pinnasesse immutamisel peab immutussügavus olema aasta ringi 
vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset (vastavalt Vabariigi 
Valitsuse 31 juuli 2001 määrusega nr 269 kehtestatud „Heitvee 
veekogusse või pinnasesse juhtimise korrale‖); 

 vastavalt ÜVK seadusele peab vee-ettevõtja tagama ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni (tänavatorustike) arendamise vee ja reovee tariifidest  
piirkondades ja tänavatel, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja 
antud enne 1999 aasta 22 märtsi. Uutes kinnisvara arendus-piirkondades 
peab ÜVK süsteemid välja ehitama arendaja oma kuludega; 

 elanikkonna keskmine veetarbimine hakkab tasapisi tõusma saavutades 
järgneva 3 aasta jooksul taseme 90 liitrit/elanik päevas, järgneval perioodil 
veetarbimise tõus aeglustub saavutades 10 aasta pärast taseme 120 
liitrit/elanik päevas: 

 
Tabel 24 Veevajaduse prognoos Sindi linnas 

Asula Vee tarbimine (m3/päevas) 
Hetkel Aastal 2018 

Elanike, väikeettevõtete ja asutuste 
veetarbimine  

133 530* 

Suurtööstuste veetarbimine linna ÜVK 
süsteemist (Qualitex, Sindi Lanka) 

0 70 

Kaod, omatarve, 3 % 4 18 
KOKKU 137 612 



* prognoositud 90% linna elanike varustamine joogiveega ühisveevärgist, 
keskmine tarbimine 120 liitrit/elanik päevas. Asutuste-väikeettevõtete 
veetarbimine ca 15% elanike tarbimisest 

 
Tabel 25 Reovee vooluhulkade prognoos Sindi linnas 

Asula Reovee kogused (m3/päevas) 
Hetkel Aastal 2018 

Linna ühiskanalisatsioonisüsteemist 133 530 
AS Qualitex kanalisatsioonisüsteemist 250 250 
Sindi Lanka 67 70 
Sade- ja ballastvesi 300 200 

KOKKU 750 1050 
 

 Sindi linnas ehitatakse juurde üldjuhul uusi eramaju eraettevõtjate poolt 
arendatavates piirkondades. Eeldatavalt ehitatakse järgneva 10 aasta 
jooksul juurde individuaalmaju kesmise tempoga ca 10 maja/aastas; 

 AS Qualitex veevarustussüsteem jätkab toimimist eraldiseisvana linna 
ühisveevärgist kasutades tootmiseks oma puurkaevude vett ning 
puhastades vett oma veetöötlusjaamas. Töötajate olmeks vajalik vesi 
saadakse linna ühisveevärgist; 

 uusi suuremaid tööstusettevõtteid, kes hakkaks kasutama suuremaid 
koguseid ühisveevärgi vett, linna juurde ei lisandu. Väiksemate, peamiselt 
teenustele orienteeritud ettevõtete lisandumine vee tarbimist oluliselt ei 
mõjuta. 

 
 



VEETOOTMISE JA –TÖÖTLEMISE PEAMISED ALTERNATIIVID 
 
1) Alternatiiv A1 – Sindi linna ühisveevarustus jääb baseeruma Pärnu linna Reiu 

veetöötlusjaamast Sindi linna pumbatud veel, mis oma kvaliteedilt ja 
omadustelt vastab sotsiaalministri 31 juuli 2001 määrusega nr 82 kehtestatud 
―Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid‖ fikseeritud 
nõuetele. 

 
2) Alternatiiv B1 – ehitatakse välja linna omanduses olev uus veehaare, 

toorveetorustik veehaardest olemasoleva rõhutõstepumplani ning  
veetöötlusjaam 

 
Eelised Puudused 

Alternatiiv A – vesi Reiu veehaardest 
Lisainvesteeringute vajadus puudub. 
Veetöötlusjaama võimsus 800 m³/h, 
hetkel Pärnu linna ja lähiümbruse 
keskmine päevatarbimine ca 400 
m³/tunnis 

Risk veevarustuse katkemiseks Sindi 
linnas, kui Reiu-Sindi veetorustikuga 
peaks juhtuma avarii (olemas siiski  
reservuaarid ca 24 tunni veekoguse 
hoidmiseks). 

Põhjaveeressurss olemas ka 
lisanduva tarbimise katmiseks 

 

Suurem veetöötlusjaam suudab 
tagada suurema opereerimiskindluse 
ning vee kindla kvaliteedi 

 

Alternatiiv B – uus veehaare ja veetöötlusjaam 
 Vajalik leida ja reserveerida maa 

puurkaevude ehituseks, samuti 
veetöötlusjaamale 

 Vajalik läbi viia uuringud põhjavee 
veeressursi kasutuselevõtmiseks  

 Otsesed investeeringukulud 15-20 
miljonit krooni, seega jääb ressurssi 
vähemaks muudeks investeeringuteks 
(linna torustike ehituseks) 

 Väikese veetöötlusjaama opereerimis- ja 
hoolduskulud on üldjuhul 1 m3 vee 
töötlemiseks suuremad kui Pärnu linna 
tsentraalse veetöötlusjaama veetöötluse 
omahind 

 
Vee tootmiseks ja töötlemise eelistatavaks alternatiiviks on kindlasti olemasoleva 
lahenduse jätkuv kasutamine, mis tagab joogivee kindla kvaliteedi ning suhteliselt 
suure kindlusega veevarustuse. Võimaldab suunata raha vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu laiendamiseks linnas. 
Lisaks on võimalik hilisemas etapis suurendada alternatiiv A töökindlust, kui Sauga 
valla tarbijate veega varustamiseks ehitatakse välja veemagistraal piki Pärnu-
Rakvere maanteed Reiu veetöötlusjaamast, ringistades veemagistraalid. 

 
 



REOVEE PUHASTAMISE PEAMISED ALTERNATIIVID 
 
1) Alternatiiv A2 – Sindi linna reovesi suunatakse jätkuvalt puhastamiseks Pärnu 

linna Mõrra reoveepuhastile 
 
2) Alternatiiv B2 – ehitatakse välja linna omanduses olev uus lokaalne 

reoveepuhasti Sindi linna reovee vastuvõtmiseks ja puhastamiseks 
 

Eelised Puudused 
Alternatiiv A – puhastamine Pärnu reoveepuhastil 

Pärnu reoveepuhasti võimsus tagab 
ka Sindi linna perspektiivse 
vooluhulga vastuvõtmise  

Vajalik teostada Sindi-Pärnu 
kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimine, 
kuna torustik amortisererunud ning 
avariiohtlik 

Pärnu linna reoveepuasti suublaks on 
Pärnu laht (meri) 

Vajalik tasuda ka sade- ja infiltratsiooni-
vee puhastamise eest kehtestatud 
reoveetariifide alusel (juhul kui ei lepita 
kokku teisiti), mis suunatakse läbi 
ühiskanalisatsioonivõrgu reoveepuhastile 

Suurem reoveepuhasti suudab tagada 
suurema opereerimiskindluse ning 
puhastusprotsessi kindla kvaliteedi 

 

Võimaldab vastu võtta reovee ka 
Paikuse ja Sauga valla 
ühiskanalisatsioonist 

 

Alternatiiv B – uus lokaalne reoveepuhasti Sindi linnas 
 Vajalik leida ja reserveerida maa uuele 

reoveepuhastile 
 Oht Pärnu jõele kui Natura 2000 alale 

(elupaigatüübile) reoveepuhasti avarii 
vms korral, kuna uue puhasti suublaks 
saaks ilmselt Pärnu jõgi 

 
Mõlemad alternatiivid nõuavad suhteliselt suuri investeeringukulusid ehitus- ja/või 
rekonstrueerimistööde läbiviimiseks.  
Sindi-Pärnu kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimistööde maksumus on hinnanguliselt 
50-55 miljonit krooni. Uue lokaalse reoveepuhasti ning selle juurde kuuluvate 
süsteemide (nt survetrassid reoveepumplatest jms) väljaehitamine jääb samasse 
suurusjärku.  
Kuna olemasolevasse magistraaltorusse suunatakse ka Paikuse valla ning tulevikus 
ka Sauga valla ühiskanalisatsioonis kogutud reovesi, siis peaksid alternatiiv A korral 
rekonstrueerimiskulud jagunema mitme omavalitsuse vahel (Sindi, Paikuse, Sauga, 
Pärnu) vähendades finantskoormust Sindi linnale. 
Kõige olulisemateks eelisteks alternatiiv A kasutamise korral on keskkonnakaitselised 
aspektid, kus suurem puhasti suudab paremini tagada puhastusprotsessi 
opereerimiskindluse ning suublana on kasutusel meri. Lokaalse puhasti 
kasutuselevõtt suurendab tunduvalt riske Pärnu jõe vee- ja elukeskkonnale. 
Seega eelitatumaks alternatiiviks on reovee jätkuv suunamine Pärnu linna 
reoveepuhastile. 
 

 
 



LINNA INDIVIDUAALELAMURAJOONI ARENGUALTERNATIIVID 
 
1) Alternatiiv A3 – individuaalsetel salv- ja puurkaevudel ning 

reoveekogumismahutitel baseeruv süsteem  
 
2) Alternatiiv B3 – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem 
 

Eelised Puudused 
Alternatiiv A – individuaalsed süsteemid 

Lokaalsed süsteemid on individuaal-
majapidamistes üldjuhul juba välja 
ehitatud (olemas individuaalne 
puurkaev, pump, reoveemahuti jms) 

Lokaalsed olemasolevad puurkaevud 
sageli registreerimata, puudub 
projektdokumentatsioon ning ülevaade 
seisundist 

 Sindi linna kõige ülemise veehorisondi 
vesi ei vasta üldjuhul joogiveele 
kehtestatud nõuetele või on väga 
tugevalt mõjutatud kohalikust 
saastumisest ning vajaks kvaliteedi 
tagamiseks töötlust 

 Paigaldatud reoveemahutid on sageli 
mittevettpidavad reostades ülemise 
kaitsmata horisondi põhjavett või 
juhitakse reovesi tahtlikult otse 
loodusesse, et vältida kalli 
väljaveoteenuse ostmisest 

 Vajalik purgla väljaehitamine Sindi linna 
 

Alternatiiv B – ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
Võimaldab tarbijat varustada nõuetele 
vastava joogiveega 

Sademe- ja infiltratsioonivee osakaalu 
suurenemise oht ühiskanalisatsiooni, 
kuna torustiku pikkus ja kanalisatsioni-
kaevude arv suureneb 

Risk põhjavee reostumisele 
vähenenud 

 

 
Et tagada tarbijale nõuetele vastav joogivesi, siis on eelistuseks ühisveevärgi 
väljaehitamine, kuna individuaalsete veetöötlussõlmede väljaehitamine on kindlasti 
majanduslikult ebamõistlik.  
Nagu eespool fikseeritud, on heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui 
immutussügavus jääb alla 1,2 m põhjavee kõrgeimat taset. Seega peavad Sindi 
linnas reovee kogumiseks olema üldjuhul paigalatud veekindlad kogumismahutid või 
välja ehitatud ühiskanalisatsioon. 
Kuna nii veekindlate reoveemahutite kui ka ühiskanalisatsiooni kasutamine on 
keskkonnaohtlikkuselt (-ohutuselt) suhteliselt samaväärsed, siis on määravaks 
asjaoluks alternatiivide valikul majanduslik põhjendatus. 
 
Majanduslikult jagunevad kulutused: 

o investeeringuteks; 
o opereerimis-hoolduskuludeks kasutuse perioodil. 

 
 
 



Võttes eeldusteks alljärgnevad näitajad: 
- tänava pikkus 150 m; 
- krundi laius 30 m, seega tänaval kuni 10 individuaalmaja (mõlemal pool 

tänavat) või kuni 5 maja (ühel pool tänavat); 
- elanike arv majas 3 (keskmine leibkonna suurus Sindi linnas 2,8 (vt.punkt 

6.5), kuid individuaalmajades keskmisest natuke kõrgem); 
- veetarbimine ca 70 liitrit/päevas elaniku kohta, aastatarbimine 24 m3 

elaniku kohta ehk vastavalt tänapäeva minimaalsetele hügieeni- jms 
vajadustele; 

- kanalisatsioonitariif ÜVK korral 18,2 krooni/m³; 
- reovee väljaveo hind 3 m³ mahutavusega paakautoga 225 kr/kord (FIE 

Mihkel Mäes hind ilma käibemaksuta) ehk keskmiselt 75 krooni/m³; 
- nii tariifid kui ka väljaveokulu autoga katavad kõik vastava süsteemi 

kulud, s.h. amortisatsiooni  (nt reovee ülepumplad, magistraaltorustikud, 
puhasti jms - erinevatel rajatistel erinev amortisatsiooninorm) ja kasumi; 

- opereerimis- ja hoolduskulud hinnatud järgneva 30 aasta kohta 
nüüdispuhasväärtuses (tegelik kanalisatsioonitorustike eluiga 50 aastat, 
individuaalse mahuti eluiga 20-30 aastat); 

- diskonteerimismääraks võetud 6%. 
 

on investeeringu ja opereerimiskulud nüüdishindades alljärgnevad: 
 
Tabel 26 Individuaalmajade reoveepuhastuse kulude nüüdisväärtus 

 Investeering 
EEK 

Investeering 
inimese 

kohta, EEK 

Opereerimi
shooldusk
ulu aastas, 

EEK 

Kulude 
nüüdisväärtu

s inimese 
kohta 

Individuaaln
e mahuti 

25 000* 8 333** 5400*** 77 985 

Ühis-
kanalisatsioo
n 

95 000**** 31 666** 1311***** 46 898 

 
Selgitused: 
* mahuti ning kinnistusiseste torustike ost ja paigalduskulud; 
** pere suuruseks arvestatud 3 inimest; 
*** 24 m3/aastas x 3 inimest x 1 m3 väljaveo hind; 
**** tänavatorustiku ehituse maksumus 2500 kr/m jaotatuna 5 majapidamise 
peale + kinnistusisesed torutööd (ca 10 m, ühikuhinnaga 2000 kr/m); 
***** 24 m3/aastas x 3 inimest x 1 m3 kanalisatsioonitariif  

 
Seega on elanikele pikas perspektiivis, kaotamata midagi oma elukvaliteedis seoses 
vee tarbimisega, majanduslikult otstarbekam välja ehitada ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonivõrk ka juhul, kui tänaval on majad isegi ainult ühel pool tänavat. Kuna 
tegelik ühiskanalisatsiooni torustike eluiga on pikem, üldjuhul kuni 50 aastat, siis 
sellest tulenevalt on ühiskanalisatsiooni väljaehitamise majanduslik otstarbekus isegi 
veelgi suurem (hetkel kalkuleeritud 30 aastase perioodiga). 
 
Juhul, kui majapidamisel on juba paigaldatud nõuetekohased seadmed ja 
vettpidavad mahutid individuaalse süsteemi kasutamiseks, sõltub majanduslik 



otstarbekus tegelikult tarbitavast joogivee kogusest. Kuna poolpikas perspektiivis on 
igatahes vajalik välja ehitada ühisveevarustus, et tagada tarbijate nõuetele vastava 
joogiveega varustamine, siis on kindlasti otstarbekas samal ajal paigaldada ka 
ühiskanalisatsioon, et langetada ehitusmaksumuse hinda torustiku jooksva meetri 
kohta.  
 
Vastavalt keskkonnaministri 15 mai 2003 määruse nr 48 ―Reovee kogumisalade 
määramise kriteeriumid‖ §3 tuleb arvestada reovee kogumisalade määramisel 
sotsiaal-majandusliku kriteeriumina leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei 
tohiks üldjuhul ületada 50% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust, 
mis hetkel on 3043 x 12 x 0,5 = 18 258 krooni.  
Seega tupiktänavatel, kus paiknevad ainult üksikud eramud, on majanduslikult õigem 
jätkata reovee kogumist mahutitesse ning teostada investeeringud ÜVK 
süsteemidesse teises ehitusjärjekorras majanduslike võimaluste paranedes. 
 
 
Eelistatud arengustsenaariumid 
 
Arengualternatiivide võrdlemisel lähtuvalt majanduslikest, keskkonna-kaitselistest 
ning institutsionaalsetest aspektidest on leitud, et eelistatud arengustsenaariumid on 
alljärgnevad: 
 
 Reovee käitlemine toimub Pärnu linna tsentraalsel reoveepuhastil 
 
 Sindi linna veevarustus baseerub Pärnu linna Reiu veetöötlusjaamas nõuetele 

vastavalt töödeldud joogiveel 
 
 Sindi linna reoveekogumisalal toimub reovee kanaliseerimine ühis-

kanalisatsiooni, mis on suhteliselt kõige vähem hooldust ja energiat tarbiv 
süsteem ning seega vastav säästva arengu printsiibile; individuaalsed 
heitveemahutid jäävad kasutusele tupiktänavates, kus eramute arv väike ning 
eraldi seisvate eramute juures 

 
 Pikas perspektiivis ehitatakse etapiviisiliselt välja kogu Sindi linna kattev 

ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteem (2018 aastaks on kuni 90% asula 
elanikkonnast ühendatud ÜVK süsteemiga), kuna see on nii majanduslikult kui ka 
keskkonnariskide vähendamise eesmärgil otstarbekam 

 
 Sademe- ja infiltratsioonivee mahtude vähendamiseks peab korrastama 

olemasoleva kanalisatsioonisüsteemi vahetades osaliselt välja amortiseerunud 
kanalisatsioonikaevud ning torustikud  

 
 Sademe- ja drenaazhivee ärajuhtimiseks ning Pärnu reoveepuhastile suunatava 

heitvee mahtude vähendamiseks peab laiendama Sindi linna  lahkvoolset 
kanalisatsioonisüsteemi kesklinna- ja tööstuspiirkonnas 

 
  
 
 
 



PERSPEKTIIVNE VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIK 
 
2003 aastal koostatud eelprojekti järgi jaguneb perspektiivne ühiskanalisatsioon Sindi 
linna keskosas kokku 14 valgalaks: 
 
Tabel 27 Perspektiivne ühiskanalisatsioon 

Nr ja 
nimetus 

Piirkond/ 
ala 

Elanike 
/maja-

ühendust
e arv 

Torustiku pikkus 
ja välisläbimõõt 

(Dn) 

Reovesi 
pumbatakse 

valgalale 

Eeldatav 
vooluhul

k 
m3/d Isevoolne Survetoru 

ÜP-0 Nurk linna 
piiri ja Paide 

mnt vahel 

30 / 12 414 m 
160 mm 

11 m 
110 mm 

ÜP-1 4 

ÜP-1  
Eha 

Linna 
piiriga, 

Paide mnt ja 
Jalaka tn 

piirnev ala 

220 / 88 1760 m 
160 mm 

250 m 
110 mm 

ÜP-2 35  
(s.h.  

ÜP-0) 

ÜP-2  
Piiri 

Koidu, Piiri, 
Tõela, 

Lõuna ja 
Pika tn 
elamud 
Karja tn 
poole 

100 / 40 1380 m 
160 mm 

330 m 
110 mm 

ÜP-3 49  
(s.h.  

ÜP-1) 

ÜP-3 
Roheline 

Karja, 
Tõela, 

Sambla, 
Mänguvälja, 
Lühikese tn 
vaheline ala 

140 / 60 1410 m 
160 mm 

85 m 
110 mm 

ÜP-9 140  
(s.h. ÜP-
2,  ÜP-7 
ja ÜP-8) 

ÜP-4 
Linnaäärn
e1 

Kanarbiku 
tänava 
piirkond 

180 / 70 1010 m 
160 mm 

145 m 
110 mm 

ÜP-5 24 

ÜP-5 
Linnaäärn
e2 

Kanarbiku 
tänava 
piirkond 

140 / 56 960 m 
160 mm 

260 m 
110 mm 

ÜP-8 44  
(s.h.  

ÜP-4) 
ÜP-6  
Tiigi 

Pika, Soo, 
Tiigi, Tiigi-

Põik tn 
piirkond 

220 / 90 1430 m 
160 mm 

170 m 
110 mm 

ÜP-9 31 

ÜP-7 
Kanarbiku 

Kanarbiku ja 
Tõela tn 
piirkond 

140 / 57 1050 m 
160 mm 

210 m 
110 mm 

ÜP-3 20 

ÜP-8 
Kesktänav
a 

Tiigi, Lauka, 
Kesktänava 

piirkond 

190 / 75 1620 m 
160 mm 

255 m 
110 mm 

ÜP-3 70 
(s.h.ÜP-

5) 
ÜP-9  
Paide mnt 

Paide mnt, 
Kesktänava, 
Mänguvälja 

170 / 74 1360 m 
160 mm 

155 m 
110 mm 

Olemasole
v kanali-
satsioon 

195  
(s.h. ÜP-

3) 



vaheline ala teisel pool 
Paide mnt 

ÜP10  
Rahu 

Pärnu ja 
Paide mnt 

vaheline ala 
kuni Kase tn 

210 / 84 1990 m 
160 mm 

340 m 
110 mm 

ÜP-11 29 

ÜP11 
Väike-
Lohu 

Raudtee ja 
Piiri tn 
elamud 

Paide teest 
jõe poole 

40 / 15 600 m 
160 mm 

60 m 
110 mm 

ÜP-12 35 
(s.h.ÜP-

10) 

ÜP12  
Pärnu 
mnt* 

Pärnu mnt, 
Karja ja 

Raudtee tn 
elamud, 

linnavalitsus 

150 / 40 1300 m 
160 mm 

445 m 
110 mm 

Olemas-
olev kanali-

satsioon 
Jaama tn 

74  
(s.h.  

ÜP-11 ja 
ÜP-13) 

ÜP13  
Uus 

Uus tn ja 
Pärnu mnt 

vaheline ala 

130 / 52 1040 m 
160 mm 

400 m 
110 mm 

Olemasole
v kanali-
satsioon 

18 

Viira 
suvila-
piirkond 

 100/33 1100 m 
160 mm 

0 Olemasole
v kanali-
satsioon 

 

KOKKU  1960/846*
* 

18 424 
m 

3 116 m   

 
Märkused: 

 2007.aastal ehitati Pärnu mnt valgala ÜP-12 kanalisatsiooni- ja veetorustikud 
ning paigaldati ülepumpla. 

** ca 160 majaühendust on aianduskooperatiivis „Koit” (ÜP-4, ÜP-5 ja ÜP-7) 
 
 
Tabel 28 Perspektiivne veevõrk 
 

Nr ja nimetus Hüdrantid
e   

arv 

Torustiku 
tingläbimõõt 

(dn) 

Torustiku 
pikkus (m) 

Pikkus kokku 
(m) 

ÜP-0 1 dn 32 258 419 m 
dn 40 67 
dn 50 94 

ÜP-1 Eha 3 dn 32 443 1831 m 
dn 40 295 
dn 50 471 
dn 90 622 

ÜP-2 Piiri 6 dn 32 411 1472 m 
dn 40 214 
dn 50 83 
dn 90 764 

ÜP-3 Roheline 6 dn 32 165 1545 m 
dn 40 356 



dn 50 44 
dn 90 980 

ÜP-4 
Linnaäärne1 

7 dn 90 1077 1077 m 

ÜP-5 
Linnaäärne2 

6 dn 32 112  1072 m 
dn 90 960 

ÜP-6 Tiigi 10 dn 40 82 1624 m 
dn 90 1542 

ÜP-7 Kanarbiku 8 dn 32 105 1065 m 
dn 90 960 

ÜP-8 Kesktänava 5 dn 32 705 1820 m 
dn 40 218 
dn 50 60 
dn 90 837  

ÜP-9 Paide mnt 9 dn 32 103 1941 m 
dn 40 269 
dn 90 1441 

dn 160 128 
ÜP-10 Rahu 6 dn 32 578 1971 m 

dn 40 671 
dn 90 722 

ÜP-11 Väike-
Lohu 

4 dn 32 146 664 m 
dn 40 81 
dn 90 437 

ÜP-12 Pärnu mnt 6 dn 32 257 1688 m 
dn 40 31 
dn 50 267 
dn 63 95 
dn 90 1038 

ÜP-13 Uus 4 dn 32 439 1242 m 
dn 40 141 
dn 90 662 

Viira 
suvilapiirkond 

4 dn 40 1100 1100 m 

KÕIK KOKKU 19 431 m 20 531 m 
 
Märkused: 
* 2007.aastal ehitati Pärnu mnt valgala ÜP-12 kanalisatsiooni- ja veetorustikud ning 
paigaldati ülepumpla. 
 



Kinnisvaraarendajate poolt kuuluvad lähiaastatel välja ehitamisele vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid alljärgnevates suuremates arenduspiirkondades: 
 
Tabel 29 ÜVK arendamine kinnisvaraarenduspiirkondades 

Aadress/ asukoht kruntide 
arv 

Märkused 

Linnuriigis ja sellega piirneval alal: 
Kalda tee 6/8/10 19 Ilmselt võimalik kanaliseerida Tihase tn. 

pumplasse 
Kalda tee 1   33 Ilmselt võimalik kanaliseerida 

olemasolevasse Pardi tn ülepumplasse 
Kalda tee 1B  ~15…20 

(?) 
Planeering algatamata, tegemist 
perspektiivse elamuehituspiirkonnaga. 
Ilmselt võimalik kanaliseerida 
olemasolevasse Pardi tn ülepumplasse 

Viiraküla piirkonnas: 
Viira elamuala ~10…15 

(?) 
kruntide arv teadmata, tegemist 
suurema arenduspiirkonnaga 

Supluse 1 ~10…15 
(?) 

kruntide arv teadmata, suhteliselt suur 
arenduspiirkond, vajalik uue reovee 
ülepumpla paigaldamine 

Teisel pool Paide maanteed (individuaalelamurajoon): 
Tõela 7 19 Ühiskanalisatsiooniga liitumiseks vajalik 

ülepumpla paigaldamine (koos Tõela 
11A arenduspiirkonnaga) pumpamisega 
Piiri valgalale (ÜP-2) 

Tõela 11A ~15…20 
(?) 

Ühiskanalisatsiooniga liitumiseks vajalik 
ülepumpla paigaldamine (koos Tõela 7 
arenduspiirkonnaga) pumpamisega Piiri 
valgalale (ÜP-2) 

Lauka 1 11 Põhimõtteliselt võimalik perspektiivis 
kanaliseerida Kesk tn valgalale (ÜP-8) 
või Linnaäärne 2 valgalale (Ü-5) 

Kesklinna piirkonnas: 
Paide 13 6 Vajalik reovete ülepumpla paigaldamine 
Pärnu mnt 3b 5 Reovesi kanaliseerida Paide 13 kinnistu 

perspektiivsesse ülepumplasse 
V-Põllu 15 5 Põhimõtteliselt võimalik perspektiivis 

kanaliseerida Rahu valgalale (ÜP-10) 
või uude perspektiivsesse pumplasse 
Paide 13 kinnistul 

 



9. VEE-ETTEVÕTLUSE INSTITUTSIONAALNE KORRALDAMINE JA 
ARENDAMINE 
 
Käesolev ÜVK arengukava keskendub Sindi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
piirkonnas vajalike investeeringute rakendamisele veevarustuse ja kanalisatsiooni 
arendamiseks.  
Investeeringute eemärk on välja ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid, mis vastaksid seadusandluses fikseeritud nõuetele ning 
tagaksid pideva ning kvaliteetse teenuse osutamise tarbijaskonnale.  
 
Investeeringute elluviimisega peaks Sindi linna veemajanduses kaasnema teatud 
institutsionaalsete ja organisatsiooniliste meetmete elluviimine, mis tagaks 
jätkusuutliku, kvaliteetse, tarbijat rahuldava ning keskkonda säästva vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamise pikal perioodil. 
 
Investeerimise tulemusena kasvab oluliselt veevarustuse ja kanalisatsioonirajatiste 
maksumus põhivarana, mille ekspluatatsioon eeldab senise töökorralduse 
reorganiseerimist ja üleminekut avariide likvideerimiselt korrapärase plaanilise 
hoolduse ja ennetava remondi teostamisele, seadmete teadlikule kontrollile, 
juhtimisele ja hooldusele, et kindlustada 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 suurt tähelepanu nii juhtivtöötajate kui ka tööliste kutseoskuse arendamisele.  
Lisaks peab vee-ettevõtja tagama kogu süsteemi toimimise ja teenuse kvaliteedi 
säilimise ehitusperioodil, mis nõuab personalilt 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 linnavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule. 
 
Vee ja kanalisatsiooniteenuse institutsionaalse süsteemi tugevdamisel peaks järgima 
ka finants-majanduslikke aspekte s.t. et teenuse osutamisega seotud kulud oleksid 
täielikult kaetud kehtestavate vee- ja kanalisatsioonitariifide arvelt. Senine süsteem, 
kus varad kuluvad linnale ning amortisatsioonikulu ei sisaldu tariifis, ei vasta tulude-
kulude vastavuse printsiibile, mis on jätkusuutlikku teenuse osutamise 
väljaarendamise üks põhialuseid.  

 
Ülatoodud põhimõtete ja vajaduste realiseerimine nõuab kaasaegse, kvalifitseeritud 
personaliga ning süsteemselt toimiva vee-ettevõtte olemasolu, mille saavutamiseks 
on kolm peamist võimalust: 

1) Sindi linna olemasoleva vee-ettevõtte OÜ Sindi Vesi tugevdamine 
2) Vee-ettevõtja (operaatori) leidmine konkursi teel fikseerides konkursi 

dokumentatsioonis väga täpsed kvalifitseerimistingimused tulevasele vee-
ettevõtjale (operaatorile), mis tagaksid kaasaja nõuetele vastava teenuste 
kvaliteedi pikas perspektiivis 



3) AS Pärnu Vesi aktsiakapitali laiendamine kaasates Sindi linna aktsionäride 
kooseisu mitterahalise sissemakse teel, mille moodustavad linna vee- ja 
kanalisatsioonirajatised.  

 
Olukorras, kus ühel süsteemil (Pärnu linna ja lähiümbrust teenindava süsteemi 
puurkaevud, pumplad, veetöötlusjaam, reoveepuhasti, torustik) on eri omanikud, on 
sellise jätkusuutliku struktuuri väljatöötamine ning käigus hoidmine, mis ühendaks 
endas korralduslik-administratiivset, majandavat-opereerivat ja kontrolli-järelevalve 
funktsioone, suhteliselt keeruline ning kulukas, kuna mitmed funktsioonid on 
dubleeritud. 
 
Pikas perspektiivis oleks seega nii institutsionaalselt, organisatoorselt kui ka 
majanduslikult otstarbekam rakendada eelloetletud võimalustest kolmandat varianti 
ehk Sindi linna veemajanduse opereerimine ning arendamine anda üle regionaalsele 
vee-ettevõttele AS Pärnu Vesi tagades kontrolli ning linna huvide kaitsmise läbi 
ettevõtte juhtorganite. 
Peamiseks eelduseks sellise variandi kasutuselevõtmiseks on Pärnu linna volikogu ja 
AS Pärnu Vesi nõukogu positiivne otsus.  
 
 
Lisaks peab Sindi linn ja/või kohalik vee-ettevõte koheselt rakendama alljärgnevaid 
meetmeid veemajanduse korraldamiseks linnas: 
 
Administratiivsed – halduslikud meetmed  
Peab olema kaasajastatud ning kehtivatele Eesti seadusandluses toodud nõuetele ja 
põhimõtetele vastav raamistik vastastikustest õigustest ja kohustustest omavalitsuse, 
vee-ettevõtja ning tarbija vahel ÜVK süsteemi opereerimiseks-majandamiseks ning 
arendamiseks. Selleks vajalik täpsustada erinevaid veemajandust reguleerivaid 
kohalikke õigusakte (nt. ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri) ning üle 
vaadata sõlmitud halduslepingud (linnavalitsuse ja OÜ Sindi Vesi vahel, OÜ Sindi 
Vesi ja AS Pärnu Vesi vahel jms).   
 
Organisatoorsed – tehnilised meetmed 
o ÜVK piirkonna ja reoveekogumisala kehtestamine üldplaneeringuga; 
o tuletõrjehüdrantide katsetamine, tehnilise seisukorra kindlakstegemine, 

asukohtade ja juurdepääsude tähistamine; 
o tuletõrje-veevõtukohtade korrastamine, asukohtade ja juurdepääsude 

tähistamine; 
o uurimis- ja projekteerimistööde läbiviimine lahkvoose sadeveesüsteemi 

väljaarendamise majandusliku põhjendatuse kohta linna eri tänavatel ja 
piirkondades. 



9.  
10. FINANTSANALÜÜS 
 
Finantsanalüüsi teostamisel hinnatakse lähtuvalt investeeringuvajadustest: 

 vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsioonikulusid; 

 prognoositakse võimalikke kujunevaid vee- ja kanalisatsiooniteenuse hindu, 
kusjuures: 

o vee ja kanalisatsioonihinnad tagavad ettevõtte kulude täieliku katmise; 
o vee- ja kanalisatsiooniteenus ei ületa 4 % keskmisest leibkonnaliikme 

sissetulekust majapidamistarbijate puhul; 
o ettevõtetele kehtestatud vee- ja kanalisatsioonitariifi ei ole subsideeritud 

majapidamistarbijate poolt. 

 Hinnatakse arendustegevuse finantseerimisvajadused ja võimalused. 
 

Tabelis 37 on toodud Sindi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks 
vajalikud investeeringumahud. 
 
Tabel 30  Sindi linna ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 

investeeringumahud 

 Investeeringu programmi 
nimetus 

Maksumus (milj. krooni) 
2007 hindades Korrigeeritud 

ehitushindades 
1. Kiireloomuline 

investeeringute programm 2,96 2,96 

2. Lühiajaline investeeringute 
programm 94,12 108,36 

3.  Pikaajaline investeeringute 
programm 100,26 176,17 

 KOKKU: 197,34 287,49 
 

 
10.1. Finantsanalüüsi lähtealused 

 
Sindi linna eelarve 
Investeeringuprogrammi täielikuks finantseerimiseks ei jätku ainult Sindi linna 
eelarvelistest vahenditest, mistõttu tuleb selle koostamisel ette näha laenude ja 
toetuste kaasamist. Toetuste kaasamisel on nõue minimaalse omafinantseeringu 
osas, mille tagamise allikateks võivad olla omavalitsuse eelarvest ja/või vee-ettevõtte 
tegevusest laekuvad vahendid.  
 
Vastavalt Valla ja linnaeelarve seaduse §8-le ei või laenude ja emiteeritud võlakirjade 
ning nendest tulenevate muude kohustuste kogusumma, koos võetava laenu ja 
emiteeritavate võlakirjadega ületada 60% vastavaks eelarveaastaks kavandatud 
eelarvetuludest ja tagasimakstavate laenusummade ning –intresside ja võlakirjade 
lunastamise kulude kogusumma ei või ületada eelarveaastal 20% laenu võtmise või 
võlakirjade emiteerimise eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest.  
 



Sindi linna laenukoormus 2007 aastal oli ligikaudu 32%. Lisaks on Sindi linnal 
maksimaalselt võimalik 2007 aastal laenu võtta 12,06 miljoni krooni ulatuses. Sindi 
linna eelarve baas, millest arvutatakse maksimaalsed laenuvõtmise võimalust 2007 
aastal oli 43 084 456 krooni. Konsultant eeldab oma analüüsis, et puhastatud eelarve 
(eelarve baas, millelt arvutatakse seadusega kehtestatud maksimaalne laenulimiit) 
kasvab 2% aastas. Alljärgnevas tabelis on toodud Sindi linna puhastatud eelarve 
prognoos ning lisa laenuvõtmise võimalus aastatel 2007-2018. 
 
Tabel 31  Sindi linna laenukoormus ja lisa laenu võtmise võimalused  

aastatel 2007-2018 

 
Allikas. Rahandusministeerium, Sindi linn 
 
Sindi linna võimalused laenu võtmiseks kasvavad peale 2009 aastat, mil kaks 
Hansapanga laenu saavad tagasi makstud. Vastavalt linna arenguprioriteetidele 
kasutatakse vabu eelarvelisi vahendeid ja laene omafinantseeringunõuete täitmiseks 
erinevate arenguprojektide raames.  
 
OÜ Sindi Vesi finantsmajanduslik seis 
Sindi linnas osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust OÜ Sindi Vesi, mis on ettevõtte 
peamiseks tegevusalaks. Kuna Sindi Vesi OÜ tegutseb peamiselt Pärnu Vesi Asi 
poolt pakutavate vee- ja kanalisatsiooniteenuse vahendajana, siis tulenevalt ettevõtte 
omatulude väikesest mahust pole vee-ettevõtte vahendid piisavad suuremahuliste 
investeeringute teostamiseks. Viimastel aastatel on ettevõte olnud väikeses kasumis, 
kuigi 2006 oli kahjum 205 tuhat krooni, mis tekkis AS Qualitex väiksemast veetarbest 
võrreldes prognoositud eelarvega. Põhivara oli ettevõttel 2006 aastal bilansis ainult 
30 tuhat krooni, kuna enamus uuemaid investeeringuid on tehtud Sindi linna 
finantseerimisel (omafinantseeringu katmisel) ja selle tõttu kuuluvad ka varad Sindi 

  2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 015 2 018 
Puhastatud eelarve 43 084 43 946 44 825 45 722 46 636 47 569 50 480 53 570 
60% puhastatud 
eelarvest 25 851 26 368 26 895 27 433 27 982 28 541 30 288 32 142 
Olemasolevate 
laenude jääk  13 633 12 782 11 694 10 297 9 565 8 818 6 482 3 993 
% puhastatud 
eelarvest 32% 29% 26% 23% 21% 19% 13% 7% 
Lisa laenuvõtmise 
võimalus 12 217 13 586 15 201 17 135 18 416 19 723 23 806 28 149 
                  
20% puhastatud 
eelarvest 8 617 8 789 8 965 9 144 9 327 9 514 10 096 10 714 
Aastased 
tagasimaksed 
kokku 1 379 1 586 1 854 1 163 1 163 1 147 1 100 1 053 
% puhastatud 
eelarvest 3% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 
Aastane 
laenuteeninduse 
võimalus 7 238 7 203 7 111 7 981 8 164 8 367 8 996 9 661 



linnale, mis vähendab ettevõtte võimalust anda kommertspankadele vastuvõetavat 
laenutagatist. 
Tariifide kujundamisel on lähtutud Sindi Vesi OÜ kulude katmisest, kuid senine 
institutsionaalne süsteem (varad linna omandis) ei ole võtnud arvesse vee- ja 
kanalisatsiooni investeeringute amortisatsioonikulude katmist ning sellest tulenevalt 
kehtivad vee- ja kanalisatsioonihinnad ei võta arvesse veemajanduse tegelikke 
kulusid (ei arvesta amortisatsioonikuludega). Amortisatsioonikulud on subsideeritud 
linna eelarvest.   
.  
Finantsprognoosi koostamise põhieeldused 
Finantsprognoosi koostamisel on olulise tähtsusega mitme näitajad, mille väärtused 
avaldavad mõju finantsprojektsioonidele. Finantsprognooside eelduste kokkuvõte on 
toodud tabelis 32. 
 
Tabel 32 Finantsprognooside makromajanduslikud eeldused 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 
2012-
2018* 

Ehitushinna-
indeks 8,4% 11,1% 8,6% 8,2% 7,6% 7,4% 7,3% 7,3% 
Keskmine  
palk 8 073 9 170 10 261 11 265 12 281 13 337   
Palga 
nominaalkasv 10,8% 13,6% 11,9% 9,8% 9,0% 8,6% 8,6% 8,6% 
Tarbijahinna-
indeks 4,10% 4,5% 3,9% 4,2% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 
SKP  
reaalkasv 10,5% 9,6% 8,3% 7,7% 7,6% 7,4%   
Allikad: RMi 2006 suveprognoos, Statistikaamet, konsultandi arvutused (EHI) 
*Prognoos 
 
Inflatsioon – käesolevas prognoosis on arvestatud, et inflatsioon on 3,1%  aastas; 
 
Leibkonnaliikme sissetulek – arvestatakse, et keskmine palk kuus kasvab 5,5% 
kiiremini, kui prognoositud inflatsioon ehk 8,6% aastas. Leibkonna liikme 
sissetulekust moodustavad olulise osa ka sotsiaaltoetused (vanemahüvitised, 
pensionid jne), mis ei kasva nii kiiresti kui palk. Sellega seoses teeb konsultant 
eelduse, et leibkonnaliikme keskmine sissetulek kasvab 3% kiiremini kui inflatsioon, 
seega 6,1%. Vastavalt peatükis 6.5 toodud arvutusele oli 2005 aastal leibkonnaliikme 
keskmine sissetuleks 3043 krooni. Seega on prognoositav netosissetulek 
leibkonnaliikme kohta kuus aastaks 2018 hinnanguliselt 6571 EEK/kuus ehk 78840 
EEK/aastas; 
 
Maksud – prognoosis on jäetud välja käibemaksust tulenevad rahavood ettevõttele; 
 
Veetarbimine ja ühendatud elanike arv – lähtuvalt rahvastikuprognoosist eeldatakse, 
et aastaks 2018 on Sindi linnas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liidetud ligikaudu 
90% inimestest st 3870 inimest. Arvestades, et tulevikus majanduskeskkond paraneb 
ja elatustase tõuseb, suureneb tõenäoliselt ka veetarve ühe inimese kohta. 
Prognoosis eeldatakse, et veetarve ühe elaniku kohta kasvab aastaks 2018 120 l/d. 
Asutuste-väikeettevõtete veetarbimine on ca 15% elanike tarbimisest. Seega 



summaarne veetarve aastal 2018 kogu Sindi linnas on 612 m3/d ehk  
223 380m3/a; 
 
Heitvee tarbimine – lähtuvalt kanalisatsiooni arenguprojektide eesmärkidest 
kujuneks summaarne heitvee kogus 2018 aastal Sindi linnas 1050 m3/d ehk  
383 250 m3/a; 
 
Vee- ja kanalisatsioonikulu leibkonnaliikme kohta – üldlevinud rahvusvaheliseks 
aktsepteeritud maksevõime taluvuspiiriks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulule 
leibkonnaliikme sissetuleku suhtes loetakse 4%1. Arvestades, et prognoositav 
netosissetulek leibkonnaliikme kohta kuus aastaks 2018 on hinnanguliselt 6570 
EEK/kuus, siis maksvõime taluvuspiir oleks keskmiselt 262 EEK inimese kohta kuus. 
Seega, kui ühe inimese veetarve on 120 l/d (3,6 m3/kuus), siis vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse maksimaalne kombineeritud hind võiks olla 2018 aastal ca  
73 EEK/m3; 
 
Hoolduskulud – investeeringute teostamisel uuenevad vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid olulisel määral ning uute süsteemide korrashoidmiseks ja 
kasutusea pikendamiseks vajavad need pidevat ja teadlikku hooldamist. Prognoosis 
arvestatakse aastasteks hoolduskuludeks 2% soetatud varade kogumaksumusest. 
Arvestades, et arengukavaperioodi jooksul (aastaks 2018) viiakse ellu kogu 
investeeringute plaan mahus 287,49 miljonit EEKi, siis kujuneb aastaseks 
hoolduskuludeks hinnanguliselt 5,750 miljonit EEKi.  
 
Amortisatsioon – Jätkusuutliku vee-ettevõtte kujundamisel on oluline, et ka toetuste 
eest soetatud varade kapitalikulud (amortisatsioon) sisalduksid tariifides. Seda 
toetavad ka seadused st. omavalitsuse omanduses olevad vee-ettevõtted peavad 
jälgima riigiraamatupidamise üldeeskirja (ÜE) (vastavalt Raamatupidamise seadus 
(RPS) §35 lg 2), mis on vee-ettevõtete jaoks Eesti hea raamatupidamistava üks osa 
(RPS §3 lg 7). Üldeeskiri ütleb, et sihtfinantseerimise (toetuste) arvestuses 
kasutatakse alati ainult brutomeetodit (ÜE §25 lg 1), mis tagab ka toetuste eest 
soetatud varade kapitalikulude sisaldumise kuludes.  
Arvutuses kasutatud amortisatsioonimäär on 2 % mille aluseks on võetud 
hinnanguline rajatiste kasulik eluiga - 50 aastat (järgneval perioodil tegemist 
peamiselt vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega, mille tõttu investeeringu eeldav 
eluiga on 50. aastat). Seega on aastaseks amortisatsioonikuluks (varade 
kogumaksumus 287,49 miljonit EEKi) 5,750 miljonit EEKi.  
 
Tegevuskulud – tegevuskulud kasvavad inflatsioonimäära võrra, välja arvatud 
ressursimaks, elektrikulu ja administratsioonikulu. Elektrikulu sõltub pumbatud vee ja 
reovee kogustest. Arvestatud on vee ja heitvee pumpamisel kuluks 0,62 EEK/m3 

2006 aastal ja 2018 aastal 0,82 EEK/m3. Vee-ettevõtte administratsioonikulusid  
(peamiselt tööjõukulud, kasv aastas 8,6%) arvestatakse lähtuvalt praegustest 
kuludest, arvestades, et ettevõtte peamiseks tegevusalaks on vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamine ja vahendamine (0,785 miljonit EEKi aastal 2006 
ja 2018 aastal  2,120 miljonit EEKi); 

                                                 
1 The New Programming period 2007-2013 Methodological working documents No4 Guidance on the 
methodology for carrying out Cost-Benefit analyses. 
 



Muud kulud – 2006 aasta kulude põhjal 93 486 krooni, mis aastase 
inflatsioonikoefitsiendiga korrigeerituna on 2018 aastal 0,134 miljonit krooni. 
 
Kuna joogivesi ja reovee käitlemine ostetakse sisse AS-ilt Pärnu Vesi, mis 
moodustab ettevõtte tegevuskuludes 87%, siis kulude kalkuleerimisel võetakse 
aluseks ASi Pärnu Vesi teenuste hinnaprognoos (esitatud peatükis 6.5).  
 
Puhasrentaablus – näitab ettevõtte toimimise kasumlikkust. Prognoosis 
arvestatakse, et kõik kulud tuleb katta tariifidest ning seega kogu veevarustuse- ja 
kanalisatsioonisüsteemi jätkuva toimimise tagamiseks on pikaajaliselt vähemalt 0% 
puhasrentaabluse tagamine. 
 

10.2. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse omahinna kalkulatsioon 
 
Tabelis 33 on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse prognoositav kulupõhine 
summaarse hinna kalkulatsioon Sindi linnas aastal 2018 põhinedes eelnevatel 
finantsprognooside eeldusel. Tegemist on hinnangulise arvuga.  
Tariifi omahinna arvutuse tabel on esitatud käesoleva arengukava lisas.  
 
Tabel 33 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse prognoositav omahinna 

kalkulatsioon Sindi Vesi OÜs aastal 2018 
 

Kululiik Summa  
(miljonit krooni) 

KULUD  
Hooldus 5,750 
Amortisatsioon 5,750 
Tegevuskulud  
- elektrikulud (pumpamine) 0,497 
- ressursitasud 0,178 
- administratsioonikulud 2,120 
- muud kulud 0,135 
KOKKU: 14,430 
Vee ja reovee tarve 
aastal 2018 (m3/a) 

606 630 

Summaarne 
kombineeritud tariif 
(krooni) 

23,787 

 
Tabelis 33 toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnas ei sisaldu joogivee ja reovee 
teenuse kulud, mida makstakse ASile Pärnu Vesi. Lähtuvalt AS Pärnu Vesi 
hinnaprognoosidest, mis on esitatud ÜF taotluses on 2018. aasta vee ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnad piirkonnas järgmised:  
 
Tabel 34 
 
AS Pärnu Vesi vee- ja kanalisatsiooni hind 2018 aastal 
 

 Tariif ilma KM-ta 
(krooni/m3) 

Tariif koos KM-ga, 
(krooni/m3) 



Vesi 14,83 16,01 
Kanalisatioon 21,50 25,37 

 
Allikas: Pärnu Kesklinn, Ülejõe and Rääma vee ja kananalisatsiooni 
rekonstrueerimise projekt. EuropeAID/119561/D/SV/EE 
 
Aastal 2018 oleks AS Pärnu Vesi poolt pakutav vee hind 14,83EEK/m3 ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamise hind 21,50EEK/m3. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
summaarne tariif Sindi linnas on 21,65+14,83+23,787=60,267 EEK/m3. Koos 
käibemaksuga oleks vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind tarbijale 71,12 EEK/m3, 
moodustades ligikaudu 3,9% leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust kuus. 
Viimane näitaja jääb elanikkonna maksevõime taluvuspiiri ulatusse, kuid on lubatud 
maksimaalsele näitajale väga lähedal. 
 
Seega Sindi linn on võimeline pärast investeeringute tegemist vee- ja kanalisatsiooni 
rajatistesse hooldama ning majandama neid jätkusuutlikult, kuna kujundatavad vee ja 
kanalisatsioonitariifid võtavad arvesse kulude täieliku katmise printsiibi ning 
sealjuures teenuse osakaal ei ületa leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust 4%. 
 
 

10.3. Arendustegevuse finantseerimise võimalused 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni investeeringute tegemine linna omavahenditest ei 
ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik, mistõttu tuleb 
arenguetappide elluviimiseks taotleda abi erinevatest finantsallikatest. Sindi linn on 
senini finantseerinud projektide omaosalust linna eelarvest. Seoses sellega on kõik 
soetatud varad linna omandis. See vähendab Sindi Vesi OÜ võimalust pakkuda uute 
projektide finantseerimisel aktsepteeritavaid tagatisi. Samas on OÜ Sindi Vesi 
peamiselt vahendusettevõte ning ettevõtte enda investeeringute ja varade arvelt 
loodav omatulu on väike (2006. aastal müügitulu 4,9 miljonit krooni, ASilt Pärnu Vesi 
ostetud teenused 3,8 miljonit krooni). 
Nii siseriikike kui ka EL erinevate toetuse taotlemisel tuleb arvestada omavalitsuse 
omafinantseeringuks vähemalt 10-25%.  
 
Sindi linna lühiajalise investeerimisprogrammi hinnanguline omafinantseerimise osa 
on toodud tabelites 35 ja 36, eeldusel, et esimesel juhul on omafinantseering 22,5% 
ja teisel juhul 15% (ÜF toetuse miinimummäär + riigiabi). Intressimääraks on võetud 
5 % ja laenu tagasimakse pikkuseks 15 aastat, 5 aastase laenupuhkusega. 
 
Tabel 35  Sindi linna eelarve hinnanguline lühiajalise programmi 

omafinantseerimise osa 22,5%- lise omafinantseeringu korral 
 

 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 
Puhastatud 
eelarve 43 084 43 946 44 825 45 722 46 636 47 569 48 520 49 490 50 480 51 490 52 520 53 570 
60% 
puhastatud 
eelarvest 25 851 26 368 26 895 27 433 27 982 28 541 29 112 29 694 30 288 30 894 31 512 32 142 
Olemasolev
ate laenude 
jääk  13 633 12 782 11 694 19 488 27 946 27 199 26 437 24 433 22 413 20 375 18 321 16 247 
Projekti     9 191 9 191                 



jaoks võetav 
laen 
Laenud 
kokku 13 633 12 782 20 885 28 678 27 946 27 199 26 437 24 433 22 413 20 375 18 321 16 247 
% 
puhastatud 
eelarvest 32% 29% 47% 63% 60% 57% 54% 49% 44% 40% 35% 30% 
Lisa 
laenuvõtmi
se võimalus 12 217 13 586 6 011 -1 246 35 1 342 2 675 5 261 7 876 10 519 13 191 15 895 
                          
20% 
puhastatud 
eelarvest 8 617 8 789 8 965 9 144 9 327 9 514 9 704 9 898 10 096 10 298 10 504 10 714 
Olemas-
olevate 
laenude 
tagasimaksed 
kokku 1 379 1 586 1 854 1 163 1 163 1 147 1 132 1 116 1 100 1 085 1 069 1 053 
Projektiga 
seotud laenu 
tagasi-
maksed     460 919 919 919 919 2 083 2 022 1 961 1 899 1 838 
Laenude 
tagasimaks
ed kokku 1 379 1 586 2 313 2 082 2 082 2 066 2 051 3 199 3 122 3 046 2 968 2 891 
% 
puhastatud 
eelarvest 3% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 6% 5% 
Aastane 
laenu-
teeninduse 
võimalus 7 238 7 203 6 652 7 062 7 245 7 448 7 653 6 699 6 974 7 252 7 536 7 823 

 
Allikas. Konsultandi arvutused 
 
Tabelist 35 nähtub, et aastatel 2010 ületatakse seadusega sätestatul limiite laenude 
võtmise osas ning ka järgnevatel aastatel peale lühiajalise programmi elluviimist saab 
Sindi linna eelarve olema väga pingeline. 
 
Tabel 36  Sindi linna eelarve hinnanguline lühiajalise programmi 

omafinantseerimise osa 15%- lise omafinantseeringu korral 
0,15 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 
Puhastatud 
eelarve 43 084 43 946 44 825 45 722 46 636 47 569 48 520 49 490 50 480 51 490 52 520 53 570 
60% 
puhastatud 
eelarvest 25 851 26 368 26 895 27 433 27 982 28 541 29 112 29 694 30 288 30 894 31 512 32 142 
Olemas-
olevate 
laenude jääk  13 633 12 782 11 694 15 424 19 819 19 072 18 310 16 848 14 827 12 790 10 735 8 662 
Projekti jaoks 
võetav laen     5 127 5 127                 
Laenud 
kokku 13 633 12 782 16 821 20 551 19 819 19 072 18 310 16 848 14 827 12 790 10 735 8 662 
% 
puhastatud 
eelarvest 32% 29% 38% 45% 42% 40% 38% 34% 29% 25% 20% 16% 



Lisa laenu-
võtmise 
võimalus 12 217 13 586 10 074 6 881 8 162 9 469 10 802 12 846 15 461 18 104 20 776 23 480 
                          
20% 
puhastatud 
eelarvest 8 617 8 789 8 965 9 144 9 327 9 514 9 704 9 898 10 096 10 298 10 504 10 714 
Olemas-
olevate 
laenude 
tagasimaksed 
kokku 1 379 1 586 1 854 1 163 1 163 1 147 1 132 1 116 1 100 1 085 1 069 1 053 
Projektiga 
seotud laenu 
tagasimaksed     256 513 513 513 513 1 704 1 643 1 581 1 520 1 459 
Laenude 
tagasi-
maksed 
kokku 1 379 1 586 2 110 1 676 1 676 1 660 1 645 2 820 2 743 2 666 2 589 2 512 
% 
puhastatud 
eelarvest 3% 4% 5% 4% 4% 3% 3% 6% 5% 5% 5% 5% 
Aastane 
laenu-
teeninduse 
võimalus 7 238 7 203 6 855 7 468 7 651 7 854 8 059 7 078 7 353 7 632 7 915 8 202 

 
Allikas. Konsultandi arvutused 
 
15% lisa omaosaluse puhul lühiajalise investeerimisprogrammi korral ei ületata 
seadustega kehtestatud limiite. 
 
 



11. ÜHISVEEVARUSTUSE JA –KANALISATSIOONI 
INVESTEERINGUPROJEKTID AASTATEL 2007-2018 

 
 

11.1. Investeeringuprojektide ettevalmistamine 
 

Projektide väljatöötamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga, täheldatud 
probleemidega ning üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega. 
Projektid hõlmavad linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonda, mis on sätestatud 
käesoleva arengukavaga. 
Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel  on arvestatud nende 
prioriteetsusega ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende 
saamise võimalikkusega. 
 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende 
realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 
 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 programmes; 

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

 
  
 

11.2. Investeeringuprojektide prioritiseerimine 
 
Peamisteks investeeringuprojektide prioritiseerimise kriteeriumiteks on: 

- seadusandlusest tulenevad nõuded 
- finantsvahendite piiratusest tulenevad piirangud. 

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

o Üle 2000 (ie) elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide ehitust ja rekonstrueerimist; 

o Alla 2000 ie-ga elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist (olemasoleva olukorra 
parandamine); 

o Sadeveesüsteemide väljaehitamist finantseeritakse juhul, kui see on 
majanduslikult põhjendatud. 

 
Lähtuvalt ülaltoodud kriteeriumitest on Sindi linna ÜVK süsteemide kaasajastamiseks 
vajalikud investeeringud jaotatud kolmeks: 



 
 kiireloomuline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2007 – 

2008 
Kiireloomulise programmi raames on planeeeritud osaliselt 
rekonstrueerida avariiline Sindi-Pärnu kanalisatsiooni survetrass, 
milleks on saadud tagastamatut abi KIK rahvuslikust programmist 
2 694 507 krooni ulatuses. Võimalik teostada ca 600-800 m trassi 
rekonstrueerimine. Projekt vajalik realiseerida hiljemalt juunikuuks 
2008. 
 

 lühiajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2008 – 2010 
Lühiajalise programmi raames on planeeritud rekonstrueerida 
olemasolevaid ning ehitada uusi vee- ja kanalisatsiooni-torustikke 
taotledes projektide finantseerimiseks tagastamatut abi Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondist (2007-2013 finantsperioodi eelarvest). 
Lühiajalise programmi piirajaks on omarahastamise võime, mis 
lähtuvalt finantsanalüüsi tulemustest on 94,12 miljonit krooni. 
 
Lühiajalise programmi piiritlemisel on esmaseks piirajaks olnud 
omafinantseerimise võime. Hetkel on eeldatud, et omafinantseeringu 
suurus võib jääda suurusjärku 15-22,5% investeeringu 
kogumaksumusest. Lisaks saab eeldada, et Sindi-Pärnu 
kanalisatsioonikollektori renoveerimisel on kaas-rahastajateks veel 
lisaks ka Paikuse ja Sauga vald ning AS Pärnu Vesi, mis osaliselt 
vähendab finantskoormust Sindi linnale. 
Tegelik abi protsent otsustatakse finantseerijate poolt 
rahastamistaotluse koostamise ja menetlemise käigus. Juhul, kui abi 
osakaal osutub suuremaks, on võimalik lühiajalisse programmi 
kuuluvate investeeringute mahtu suurendada tuues pikaajalisest 
programmist osa investeeringuid üle lühiajalisse programmi. 
 

 pikaajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2011 – 2018  
Pikaajalise programmi raames on planeeritud etapiviisiliselt laiendada 
ühisveevärki ja –kanalisatsiooni Sindi linna individuaalelamupiirkonnas, 
mis on välja jäänud lühiajalisest programmist. 
Projektide elluviimise finantseerimiseks taodeldakse abi erinevatest 
Euroopa Liidu ja Eesti riiklikest abiprogrammidest.  
 

  



11.3. Investeeringuprojektide loetelu 
 
Tabel 37 Investeeringuprojektid ja nende maksumused  
 

Kood Projekti nimetus Eeldatav 
maksumus, 

2007.a 
hindades 
(miljon 
EEK) 

Eeldatav 
maksumus 

ehitus-
perioodil 
(miljon 
EEK) 

Eeldatavad rahastajad 
Linna 

eelarve 
ja laen 

Abi (KIK, 
ÜF, ERDF 

jms) 

Paikuse 
ja Sauga 

vald 
ning AS 
Pärnu 
Vesi  

  KIIRELOOMULINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2007-2008) 

WW 1 Sindi-Pärnu 
kanalisatsioonikollektori 
osaline rekonstrueerimine 

2,96 2,96 

0,27 2,69 0 
  KOKKU 2,96 2,96 0,27 2,96 0 

  
  LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2008 – 2010) 

WW 2 Sindi-Pärnu 
kanalisatsioonikollektori 
rekonstrueerimine 

63,6 73,22 8,64 58,58 6 

WW 3 Kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimine 
kesklinna piirkonnas 

3 3,45 0,69 2,76   

WS 1 Veetorustike 
rekonstrueerimine 
kesklinna piirkonnas, 
siibrite ja hüdrantide 
väljavahetamine-
paigaldamine 

2,64 3,04 0,61 2,43   

WS 2, 
WW 4 

Vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu 
laiendamine koos reovee 
ülepumplate ja 
survekanali-
satsioonitorustike 
paigalda-misega,1.etapp 
(ÜP9-ÜP13) 

24,88 28,65 5,73 22,92   

  Lühiajaline programm 
kokku 

94,12 108,36 15,67 86,69 6,00 

  
  PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2011 – 2018) 

WS 3, 
WW 5 

Vee- ja 
kanalisatsioonivõrgu 
laiendamine koos reovee 
ülepumplate ja 
survekanali-

96,66 169,84 33,97 135,87   



satsioonitorustike 
paigalda-misega, 2.etapp 
(ÜP0-ÜP8) 

WW 6 Lahkvoolse sadevee-
kanalisatsiooni ehitus 

3,6 6,33 1,27 5,06   

  Pikaajaline programm 
kokku 

100,26 176,17 35,23 140,93   

  KÕIK KOKKU 197,34 287,49 51,18 230,58 6,00 
 
Märkused: 

o Koodiga WS tähistatud veevarustussüsteemi ja koodiga WW kanalisatsiooni-
süsteemi rekonstrueerimise ja laiendamisega seotud projektid 

o Ehitushinna kallinemise indeksina arvestatud keskmiselt 7,3% aastas  
o Sindi linna omaosaluse suuruseks on eeldatud Ühtekuuluvusfondi projekti 

rakendamise korral 20% (abi suurus 80%). Tegelik abiprotsendi suurus selgub 
projekti ettevalmistamise käigus ning tuleneb finantseerija otsusest 

o Sauga ja Paikuse valla ning AS Pärnu Vesi kaasfinantseerimise tegelik suurus 
projekti WW2 rakendamisel sõltub läbirääkimiste tulemustest 



Investeeringuprojektide lühiiseloomustused 
 
 
Projekt WW 1: Sindi-Pärnu kanalisatsioonikollektori osaline 

rekonstrueerimine 
  
Projekti 
eesmärk: 

Vähendada kanalisatsioonikollektori avariisid ning 
avariiohtu Sauga valla territooriumil asuvates suvila- ja 
elamupiirkondades 

  
Alternatiivid: Arvestatavad alternatiivid puuduvad – torustiku 

kasutusest välja lülitamine ei ole lähiajal põhimõtteliselt 
võimalik 

  
 
 
Tulemused:  
keskkonnakaitselised Väheneb avariidest põhjustatud reovee sattumine 

keskkonda ning põhjavette 
majanduslikud  Avariide arvu vähenemine vähendab kulutusi avariide 

likvideerimiseks ning avariidest põhjustatud tagajärgede 
leevendamiseks 

sotsiaalsed risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond 
paraneb 

 
 
 
Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus: 
nr objekt või tegevus kogus maksumus  

(EEK) 
1 Ehitus-rekonstrueerimistööde läbiviimine 

torustiku avariipiirkonnas 
~600...700 m 2 764 507 

2 Ehitusjärelevalve, hanke läbiviimise kulud jms 
(kokku ca 6-7% ehitustööde maksumusest) 

 200 000 

 kokku  2 964 507 
 
 



 
Projekt WW 2: Sindi-Pärnu kanalisatsioonikollektori 

rekonstrueerimine 
  
Projekti 
eesmärk: 

Vähendada kanalisatsioonikollektori avariisid ning 
avariiohtu ja sellega kaasnevaid reovee lekkeid 
keskkonda, mis võivad otseselt mõjutada keskkonna ja 
inimeste heaolu 

  
Alternatiivid: Arvestatavad alternatiivid puuduvad – torustiku 

kasutusest välja lülitamine ei ole põhimõtteliselt võimalik 
  
 
 
Tulemused:  
keskkonnakaitselised Väheneb avariidest põhjustatud reovee sattumine 

keskkonda ning põhjavette 
majanduslikud  Avariide arvu vähenemine vähendab kulutusi avariide 

likvideerimiseks ning avariidest põhjustatud tagajärgede 
leevendamiseks, väheneb peapumpla energiatarbimine, 
kulutused trassi avariiremondi läbiviimiseks 

sotsiaalsed risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond 
paraneb 

 
 
 
Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus: 
nr objekt või tegevus kogus maksumus  

(EEK) 
1 Ehitus-rekonstrueerimistööde läbiviimine  ca13 km 53 000 000 
2 Topogeodeetilised uuringud, projekteerimistööd, 

ehitusjärelevalve, ettenägematud kulud (20% 
ehitustööde maksumusest) 

 10 600 000 

 kokku  63 600 000 



 
Projekt WW 3: Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine kesklinna 

piirkonnas  
  
Projekti 
eesmärk: 

Kanalisatsioonivõrgu kaasajastamine, amortiseerunud 
torustike ja kanalisatsioonikaevude väljavahetamine 
sede- ja infiltratsioonivee sissetungi piiramiseks 

  
Alternatiivid: Võrreldav alternatiiv puudub  

 
 
 
Tulemused:  
keskkonnakaitselised Väheneb reovee filtratsioon torustikest ja 

kanalisatsionikaevudest põhjavette ning sade- ja 
infiltratsioonivee sissetung kanalisatsioonisüsteemi. Risk 
reoveepuhastusprotsessi katkemisele või häitumisele 
vihmaperioodil väheneb 

majanduslikud  Vähenevad otsesed maksed reoveekoguste eest AS-ile 
Pärnu Vesi. Kogu reovee kogumise ja käitlemise 
opereerimis- ja hoolduskulud ning avariiremondikulud 
vähenevad. Heitvee koguste vähenemisest vähenevad 
elektrienergia kulud.  
Võimaldab jätkata linna tasakaalustatud arengut 

sotsiaalsed Risk inimeste tervisele väheneb, sotsiaalne keskkond 
paraneb 

 
 
Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus: 
nr objekt või tegevus kogus maksumus  

(EEK) 
1 Kanalisatsioonitorustiku ja 

kanalisatsioonikaevude rekonstrueerimine ja/või 
väljavahetamine 

~800 m 2 500 000 

2 Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, 
ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde 
maksumusest) 

 500 000 

 KOKKU  3 000 000 
 



 
Projekt WS 1: Veetorustike rekonstrueerimine kesklinna 

piirkonnas, siibrite ja hüdrantide väljavahetamine-
paigaldamine 

  
Projekti 
eesmärk: 

Linna ühisveevärgi tarbijate suunatud vee kvaliteedi 
parandamine, veekadude vähendamine veevõrgust, 
tuletõrjeveevarustuse tagamine, opereerimise-hoolduse 
kaasajastamine 

  
Alternatiivid: Alternatiivid puuduvad 
  
 
 
Tulemused:  
keskkonnakaitselised Veekadude vähenemise tõttu veevõrgust väheneb veevõtt 

ja põhjaveeressurss säilib paremini 
majanduslikud  Veevõrgu opereerimis- ja hoolduskulud vähenevad, kulud 

avariide likvideerimisele vähenevad 
sotsiaalsed Tagatud tuletõrjevee kiire kättesaadavus, oht tule levikuks 

väheneb. 
Veekvaliteet tarbija juures paraneb, risk inimeste tervisele 
väheneb, sotsiaalne keskkond paraneb 

 
 
 
Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus: 
nr objekt või tegevus kogus maksumus  

(EEK) 
1 Veetorustike ja siibrikaevude rekonstrueerimine-

väljavahetamine 
~ 500 m 1 500 000 

5 Hüdrantide paigaldamine ~20 tk 700 000 
5 Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, 

ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde 
maksumusest) 

 440 000 

 kokku  2 640 000 



 
Projektid 
WS 2 ja WW 4: 

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine koos 
reovee ülepumplate ja survekanalisatsioonitorustike 
paigaldamisega, 1.etapp 

  
Projekti 
eesmärk: 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine uutele 
tarbijatele kvaliteetse ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenuse osutamiseks  

  
Alternatiivid: Alternatiiviks on individuaalsete puurkaevude ja 

reoveemahutite kasutamise jätkamine, mis on siiski pikas 
perspektiivis nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka 
keskkonnakaitseliselt ebaotstarbekas  

 
Tulemused:  
keskkonnakaitselised Väheneb reovee filtratsioon lekkivatest kanalisatsiooni-

mahutitest põhjavette. Individuaalsete puurkaevude 
järkjärguline sulgemine vähendab reostuse sattumise riski 
põhjavette läbi individuaalsete puurkaevude 

majanduslikud  Väheneb kulu reovee käitlemisele (väljavedu 
paaakautodega ning puhastamiskulud individuaalmahutitest 
on suuremad, kui ühiskanalisatsiooni korral) 

sotsiaalsed Risk tervisele väheneb individuaalkaevudest pärineva 
mittekvaliteetse joogivee tarbimise lõppemisest. 
Kaasaaegse infrastruktuuri väljaarendamine soodustab 
kogu linna arengut tervikuna luues võimalused 
elamumajanduse, ettevõtluse arenguks 

 
Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus: 
nr objekt või tegevus kogus maksumus  

(EEK) 
1 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Väike-

Lohu valgalal (ÜP-11) 
  

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 600 m 1 620 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 60 m 66 000 

 Veetorustikud 660 m 1 452 000 

 Hüdrandid 4 140 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-11  3 628 000 
2 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Rahu 

valgalal (ÜP-10) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1990 m 5 373 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 340 m 374 000 

 Veetorustikud 1970 m 4 334 000 

 Hüdrandid 6 210 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 



 Kokku ÜP-10  10 641 000 
3 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Uus 

valgalal (ÜP-13) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1040 m 2 808 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 400 m 440 000 

 Veetorustikud 1240 m 2 728 000 

 Hüdrandid 4 140 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-13  6 466 000 
    
 Kõik kokku (ÜP9...ÜP13)  20 735 000 

4 Topogeodeetilised ja geoloogilised uuringud, 
projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, 
ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde 
maksumusest) 

 4 147 200 

 KOKKU  24 882 000 
 
 



 
Projektid 
WS 3 ja WW 5: 

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine koos 
reovee ülepumplate ja survekanalisatsioonitorustike 
paigaldamisega, 2.etapp 

  
Projekti 
eesmärk: 

vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine uutele 
tarbijatele kvaliteetse ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniteenuse osutamiseks  

  
Alternatiivid: Alternatiiviks on individuaalsete puurkaevude ja 

reoveemahutite kasutamise jätkamine, mis on siiski pikas 
perspektiivis nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka 
keskkonnakaitseliselt ebaotstarbekas  

 
Tulemused:  
keskkonnakaitselised Väheneb reovee filtratsioon lekkivatest kanalisatsiooni-

mahutitest põhjavette. 
Individuaalsete puurkaevude järkjärguline sulgemine 
vähendab reostuse sattumise riski põhjavette läbi 
individuaalsete puurkaevude 

majanduslikud  Reovee käitlemise (väljavedu paaakautodega, 
puhastamine) kulud individuaalmahutitest on suuremad, kui 
ühiskanalisatsiooni korral 

sotsiaalsed Risk tervisele väheneb individuaalkaevudest pärineva 
mittekvaliteetse joogivee tarbimise lõppemisest. 
Kaasaaegse infrastruktuuri väljaarendamine soodustab 
kogu linna arengut tervikuna luues võimalused 
elamumajanduse, ettevõtluse arenguks 

 
Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus: 
nr objekt või tegevus kogus maksumus  

(EEK) 
1 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Paide mnt 

valgalal (ÜP-9) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1360 m 3 672 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 160 m 176 000 

 Veetorustikud 1940 m 4 268 000 

 Hüdrandid 9 315 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-9  8 781 000 
2 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Roheline 

valgalal (ÜP-3) 
  

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1410 m 3 807 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 85 m 93 500 

 Veetorustikud 1550 m 3 410 000 

 Hüdrandid 6 210 000 



 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-3  7 870 500 
3 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus 

Kesktänava valgalal (ÜP-8) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1620 m 4 374 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 260 m 286 000 

 Veetorustikud 1820 m 4 004 000 

 Hüdrandid 5 175 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-8  9 189 000 
4 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Tiigi 

valgalal (ÜP-6) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1430 m 3 861 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 170 m 187 000 

 Veetorustikud 1620 m 3 564 000 

 Hüdrandid 10 350 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-6  8 312 000 
5 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Piiri 

valgalal (ÜP-2) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1380 m 3 726 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 330 m 363 000 

 Veetorustikud 1470 m 3 234 000 

 Hüdrandid 6 210 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-2  7 883 000 
6 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Kanarbiku 

valgalal (ÜP-7) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1050 m 2 835 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 210 m 231 000 

 Veetorustikud 1065 m 2 343 000 

 Hüdrandid 8 280 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-7  6 039 000 
7 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus 

Linnaäärne2 valgalal (ÜP-5) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 960 m 2 592 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 260 m 286 000 

 Veetorustikud 1070 m 2 354 000 

 Hüdrandid 6 210 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 



 Kokku ÜP-5  5 792 000 
8 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus 

Linnaäärne1 valgalal (ÜP-4) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1010 m 2 727 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 145 m 159 500 

 Veetorustikud 1080 m 2 376 000 

 Hüdrandid 7 245 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-4  5 857 500 
9 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Eha 

valgalal (ÜP-1) 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1760 m 4 752 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 250 m 275 000 

 Veetorustikud 1830 m 4 026 000 

 Hüdrandid 3 105 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-1  9 508 000 
10 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ÜP-0 

valgalal 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 420 m 1 134 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 10 m 11 000 

 Veetorustikud 420 m 924 000 

 Hüdrandid 1 35 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 1 350 000 

 Kokku ÜP-0  2 454 000 
11 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Viira 

suvilapiirkonnas 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 1100 m 2 970 000 

 Veetorustikud 1100 m 2 420 000 

 Hüdrandid 4 140 000 

 Kokku alalõik  5 530 000 
12 Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus uute 

elamupiirkondade ühendamiseks ÜVK-ga 
   

 Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 300 m 810 000 

 Survekanal (osaliselt samas kaevikus) 500 m 550 000 

 Veetorustikud 500 m 1 100 000 

 Hüdrandid 5 175 000 

 Reoveepumpla tarne ja paigaldus 2 700 000 

 Kokku alalõik  3 335 000 
 KÕIK KOKKU  66 240 000 



11 Topogeodeetilised ja geoloogilised uuringud, 
projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, ettenäge-
matud kulud (kokku 20% tööde maksumusest) 

 13 248 000 

 KOKKU  79 488 000 
 



 
Projekt WW 6: Lahkvoolse sadeveekanalisatsiooni ehitus 
  
Projekti 
eesmärk: 

Lahkvoolse kanalisatsioonivõrgu ehitamine sademe- ja 
drenaazhivee eraldi kogumiseks ja suublasse 
juhtimiseks, et vähendada reoveepuhasti hüdraulilist 
koormust, suurendada puhasti efektiivsust ning 
vähendada riske puhasti bioloogilise protsessi 
häirumiseks  

  
Alternatiivid: Alternatiiviks on ühiskanalisatsiooni edasine kasutamine 

ehk kogu ühiskanalisatsiooni suunatud drenaazh- ja 
sademevee juhtimine reoveepuhastile, mis toob endaga 
kaasa suurenenud kulud reovee puhastamiseks, mis 
pikas perspektiivis on nii majanduslikult, sotsiaalselt kui 
ka keskkonnakaitseliselt ebaotstarbekas 
 

 
 
Tulemused:  
keskkonnakaitselised Reoveepuhasti efektiivsuse ja puhastusprotsessi 

tulemuslikkuse tõus. 
 

majanduslikud  Tasud reovee juhtimise eest Pärnu tsentraalsele 
reoveepuhastile vähenevad 
 

sotsiaalsed Lahkvoolse kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine 
vähendab üleujutusi ja uputusi vihmaperioodil, mis tõstab 
elukeskonna kvaliteeeti 

 
 
Tööde loetelu ja hinnanguline maksumus: 
nr objekt või tegevus kogus maksumus  

(EEK) 
1 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku Ø300 - Ø500 

mm ja kanalisatsioonikaevude ehitus 
~900 m 3 000 000 

2 Projekteerimistööd, ehitusjärelevalve, 
ettenägematud kulud (kokku 20% ehitustööde 
maksumusest) 

 600 000 

 KOKKU  3 600 000 
 



12. KASUTATUD KIRJANDUS JA ALLIKAD 
 

Sindi linna ÜVK arengukava koostamisel on kasutatud alljärgnevaid olulisemaid 
kirjutisi ja dokumente: 

 Sindi linna üldplaneering, AS Entec 2005. 
 Sindi linna arengukava. Strateegia aastani 2013. Tegevuskava 2005-2008. 
 Pärnu alamvesikonna veemajanduskava. 
 Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused", 2003. 
 Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmekava, 2005-

2009, OÜ Alkranel, 2005. 
 Sindi linna kanalisatsioonitrasside renoveerimise eelprojekt. Vee- ja 

kanalisatsioonitrasside perspektiivskeem ja hüdrauliline mudel, AS Eesti 
Veevärk Konsultatsioon, 2003. 

 Pärnu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2025 
AS Pärnu Vesi, 2007. 

http://www.kuusalu.ee/galahad/galahad/file_storage/1/73639


13. ÜVK ARENGUKAVA LISAD 
 
 
Lisa 1  Perspektiivsete vee- ja kanalisatsioonitorustike 

loetelu 
   
Lisa 2  Väljastatud vee-erikasutusload 
   
Lisa 3  AS Qualitex puurkaevude passid ja veeanalüüside 

andmed 
   
Lisa 4  Keskkonnaministri 6.aprilli 2006 käskiri nr 400 

Pärnu maakonna põhjaveevarude kinnitamise 
kohta 

   
Lisa 5  Sindi linna ühisveevärgi veeanalüüsid 
   
Lisa 6  Tariifi omahinna arvutus 
   
Lisa 7  AS Qualitex veevarustuse plokkskeem ning 

tehase veepuhastusjaama põhiplaan 
   
Lisa 8  Joonis VK-01 

Sindi linna olemasolevad ja perspektiivsed vee- ja 
kanalisatsioonirajatised 
Joonis VK-02 
Sindi ja Pärnu vahelised torustikud 

 
 
  
 
   
 
  
 
  
 
    
 
  
 
 
 
 
 


