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1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhiskeemid ja investeeringuprojektid 

 

 

Enamkasutatud lühendeid: 

2. ÜVK – ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

3. ÜVKA – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

4. EL – Euroopa Liit 

5. KIK – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

6. PK - puurkaevpumpla 

7. RP- reoveepumpla 

8. RVP – reoveepuhasti 

9. VTJ - veetöötlusjaam 

10. BHT – biokeemiline hapnikutarve 

11. KHT – keemiline hapnikutarve 
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12. PHT – permanganaatne hapnikutarve (oksüdeeritavus, orgaanikasisalduse 

iseloomustamiseks joogivees) 

13. VMK – veemajanduskava 

14. Sh - sealhulgas 
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1  SISSEJUHATUS 
 

Käesolev Koigi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA) 

on koostatud vastavalt Koigi Vallavalitsuse ja Hekes Eesti OÜ vahel sõlmitud Lepingule 

nr 10-2015. 

 

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

kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav 

või teenindab vähemalt 50 elanikku. 

 

ÜVKA koostamine hõlmab tegevusi, mis on lihtsustatud skeemi kohaselt järgmised: 

 olemasoleva olukorra analüüs, sealhulgas sotsiaalmajanduslik olukord ja 

keskkonnaseisund, 

 tähtsamate lahendamist vajavate probleemide määratlemine, 

 ÜVKA perspektiivse tehnilise üldlahenduse koostamine koos 

alternatiivlahendustega, 

 arendusmeetmete ajakava ja lähemate aastate arendusprogrammide koostamine ja 

hindamine 

 ÜVKA tehnilise lahenduse kavandamine, 

 ÜVKA arutelu ja heakskiitmine. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni seadus. Seaduses on sätestatud, et ÜVKA peab sisaldama vähemalt:  

 ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

 dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

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

äravoolurajatiste põhiskeemi; 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

Seadus sätestab, et: 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava peab olema kooskõlas vesikonna 

ja alamvesikonna veemajanduskavaga; 

 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist 

kooskõlastada regiooni keskkonnaameti ja terviseametiga; 

 mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste halduslepinguga. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava peab lisaks vastavusele ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatud nõuetele kajastama järgmist:  

 

 Keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike näitajate nagu pinnakate, põhjavee, 

põhjaveevarude, pinnavee, reostusallikate, maakonna ühe leibkonnaliikme aasta 

keskmise netosissetuleku, elanikkonna maksevõime, vee-ettevõtja 

kliendigruppide, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, vee-ettevõtja andmete, tarbitud 

ja tarbitava vee koguste, torustikuleketest tingitud veekadude, hinnangulise 

infiltratsiooni suuruse ja piirkonna muude kava seisukohalt oluliste iseärasuste 

kirjeldus;  
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 Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide asukoha ning nende süsteemide 

(puurkaevpumplate, veetöötlusjaamade, survetõstepumplate, veetorustike, 

tuletõrjehüdrantide, ühisvoolu- ja lahkvoolukanalisatsiooni, lokaalsete 

puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, reoveepuhastite ja 

sademeveekanalisatsiooni, tulekustutusvee saamise lahenduse) tehniline kirjeldus 

ning seisukorra ja sobivuse hinnang; 

 Vee-ettevõtja finants-majanduslike näitajate lühi- ja pikaajaliste 

investeerimisprogrammide kirjeldus ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (sh 

sademeveekanalisatsiooni) teenusehindade prognoos 12 aastaks aastate kaupa, 

investeeringute allikad ning veeteenuse pakkumiseks vajaliku põhivara kirjeldus 

ja seisundi hinnang;  

 Lähtudes eelnevatest punktidest kohaliku omavalitsuse üksusele sobivate 

planeeritavate tehniliste lahenduste iseloomust;  

 Kohaliku omavalitsuse määratud perspektiivsete ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga kaetavate alade kaardid.  

 

ÜVKA koostamise eesmärgiks on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) 

arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema suunamise 

kaudu. 

ÜVKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 

omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 

põhjendusmaterjaliks laenude või riigi abi taotlemisel kui (võimalusel) ka EL-i 

tugifondidest vahendite taotlemisel. 

Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning 

vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 

hinnakujundusele. 

ÜVKA tuleb koostada kooskõlas: 

 piirkonda hõlmavate veemajanduskavadega; 

 omavalitsuse arengukavaga; 

 maakonnaplaneeringuga, omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa 

üldplaneeringutega. 

Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks üldplaneeringule käesoleva ÜVKA 

tingimuste ja nõuetega. 

  

Erinevalt planeeringutest, mis määratlevad rajatiste paigutuse ja annavad üldise aluse 

võimsusnäitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab ÜVKA valdkonna olukorra 

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

 

 ÜVKA perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi: 

 Lühiajaline programm: 2015-2019, mis peab kajastama töömahte lühiajalises 

programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua investeeringud, 

mis on vastavalt õigusaktide täitmise kohustusele prioriteetseimad, tuginedes 

samuti tänastele kõige olulisematele probleemidele: joogiveekvaliteedi nõuetele 

vastavuse tagamine; suublasse juhitava heitvee nõuetele vastavuse tagamine; 

tähtsamate peatorustike ja –kollektorite rekonstrueerimine. 

 Pikaajaline programm: 2020-2026, mis peab kajastama kaugemas perspektiivis 

teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte seotud 

investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude laiendamine ja 

täiendavatele liitujatele ÜVK teenusega liitumisvõimaluse loomine. Siia kuuluvad 

veevarustuse peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine 
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põhiliselt tänas(t)e ja perspektiivsete reovee kogumisala(de) piires, sealhulgas 

mahus, mis tänase seisuga ei ole (veel) vee-ettevõtjale ja/või KOV-le 

majanduslikult otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud. 

  

Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid läbi visiite 

objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga. 

  

ÜVKA koostamisel osalesid:  

 Sven Otsmaa – projektijuht, olemasoleva olukorra kirjeldus, 

investeeringuprojektid; 

 Jekaterina Tšitšikalova – aluskaardid ja kaardimaterjali ettevalmistamine; 

 Ene Laur – üld- ja sotsiaalmajanduslik analüüs, finantsanalüüs; 

keda nimetatakse ÜVKA käigus „Konsultantideks“. 

2 KOIGI VALLA ÜLDINE ÜLEVAADE, ASUKOHT JA 

GEOGRAAFILINE ASEND 

Koigi vald on ajalooliselt ja sotsiaal-majanduslikult välja kujunenud piirkond Järvamaal, 

mille keskuseks on Koigi küla. 

 

Koigi vald asub Järvamaa kaguosas, piirnedes põhjas Kareda ja Koeru vallaga, läänes 

Paide ja Türi vallaga, lõunas Imavere vallaga ja idas Jõgevamaa Pajusi vallaga. Valla 

pindala on 204,4 km
2
, millest haritavat maad on 34%, metsa 53%. Oma suuruselt on 

Koigi vald Järvamaa 12 omavalitsusüksuse seas pindalalt viiendal kohal. 

Kaugus maakonnakeskusest Paidest on 17 km, Tallinnast 100 km ja Tartust 85 km. 

 

Vald on ajalooliselt ja territoriaalselt väljakujunenud kahe piirkonnaga (Koigi ja 

Päinurme), mida mõlemat püütakse ka arendada. 

 

Koigi piirkonna külade tõmbekeskuseks on olnud Paide kui maakonnakeskus ja Peetri kui 

kihelkonnakeskus (kirik, kalmistu). Samas on Koigi ise tõmbekeskuseks (kool, arstiabi, 

side, kauplus) Imavere valla Laimetsa ja Käsukonna küladele. 

 

Valla külad on enamikus hajaasustusega, mis on üks valla eripärasid. Asustustihedus 1 

km
2
 -il on 5,6 inimest. See on maakonnas väikseim. 

Teedevõrgustik on vallas hea, mis vastab hetkevajadusele, kuid vajab korrastamist 

eelkõige tolmutõrje seisukohast. 

Lähimad raudteejaamad asuvad 35 km kaugusel Türil ja 55 km kaugusel Jõgeval. 

Valda läbib Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee. 

 

Lähim lennujaam ja sadam asuvad Tallinnas - mõlemad on ca 100 km kaugusel. 

Valla geograafiline asend on soodne – kõikidesse suurematesse keskustesse on enam-

vähem võrdne kaugus (Tallinnast, Tartust, Pärnust, Rakverest ~ 100 km). 
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3 ÜLEVAADE ÜHISVEEVARUSTUST JA – 

KANALISATSIOONI KÄSITLEVATEST 

ALUSDOKUMENTIDEST  

3.1 ÜLDIST 

Käesolev peatükk annab ülevaate ÜVKA koostamise aluseks olevatest õigusaktidest ja 

planeerimisdokumentidest. Olulisemad arendamise kava puudutavad valdkondlikud 

alusdokumendid on: 

 Seadused; 

 Määrused; 

 valdkondlikud EL direktiivid; 

 Standardid; 

 Valla õigusaktid 

 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava; 

 Järvamaa maakonnaplaneering  

 Koigi valla üldplaneering; 

 Koigi valla arengukava; 

 Muud uuringud, arengukavad ja (detail)planeeringud. 

 

Vee-ettevõtte tegevuse oluliseks alusdokumendiks on vee erikasutusluba (-load). 

3.2 ÜLEVAADE ÜVK-D PUUDUTAVATEST 

ÕIGUSAKTIDEST JA DIREKTIIVIDEST 

 

ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhiliste õigusaktidele*: 

1. Veeseadus; 

2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 

3. Planeerimisseadus; 

4. Ehitusseadus; 

5. Kohaliku Omavalituse korralduse seadus; 

6. Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 

7. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 

8. Keskkonnatasude seadus. 

9. EV Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” 

(edaspidi määrus nr 99); 

10. Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud “Reovee 

kogumisalade määramise kriteeriumid”. 

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

15.04.2011 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord 

ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“; 

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

projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, 

puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
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likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha 

kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, 

puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning 

puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid“; 

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

veekaitsenõuded” viimane kehtiv redaktsioon; 

14. Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded 

ning analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) viimane redaktsioon ning selle 

aluseks olev EL joogiveedirektiiv 98/83 EC. 

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

või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

(edaspidi määrus nr 1). 
*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK arendamist 

puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest. 

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

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate tegevuste alusdokument. 

ÜVK ehitiste, rajatiste ja kõigi süsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel, sealhulgas  

tööde läbiviimisel, kontrolli ja järelevalve teostamisel, ehitiste ja rajatiste asukoha 

valimisel tuleb otseselt jälgida Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadust, 

Planeerimisseadust ja Ehitusseadust. 

 

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

objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust, Asjaõigusseaduse rakendamise seadust 

ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. 

 

Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul tuleb tihti arvestada nende 

võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju hindamise läbiviimise 

vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (edaspidi: KMH seadus) ja Vabariigi Valitsuse 29. 

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

keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu. KMH seadus on 

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

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

 

Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on tarbijatele edastatava 

vee kvaliteet  –  seda reguleeritakse sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 Joogivee 

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

aluseks olevale EL joogiveedirektiivile 98/83 EC. 

 

Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt kogutud ja 

puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalalt. Reoveekogumisala vee-

ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi vastavuse EV Valitsuse (VV) 

29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 

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

nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed”, mis on vastavuses EL 

asulareoveedirektiiviga nr 91/271.  

 

Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud “Reovee 

kogumisalade määramise kriteeriumid” kehtestatakse optimaalsed tingimused ja 

kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega 
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reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus kehtestab reoveekogumisala 

määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50, kusjuures määratava 

reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Määruse teises paragrahvis on toodud 

kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi, mille kohaselt 

reoveekogumisala tuleb moodustada, kui kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega 

piirkondades tekib 1 hektari kohta orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 

inimekvivalenti (ie). Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb 

reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust 

rohkem kui 15 ie. Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb 

reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust 

rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb reoveekogumisalade määramisel arvestada 

sotsiaalmajandusliku kriteeriumina leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 

teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi 

olla suuremad kui 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekut tema 

elukohajärgses maakonnas. 

Koigi valla ÜVK-ga varustatud asumid paiknevad erineva põhjaveekaitstusega aladel: 

Koigi küla asub suuremalt jaolt kaitsmata põhjaveega alal, Päinurme ja Sõrandu aga 

nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Seega tuleb reoveekogumisalal arvestada 10 ja enam 

inimekvivalendiga ühe hektari kohta reoveekogumisala moodustamisel. 

 

Kui Veeseaduse (edaspidi VS) varasemate redaktsioonide järgi oli kohustus, et kohalik 

omavalitsus peab põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu 

reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse – mis sisuliselt 

tähendas ühiskanalisatsioonivõrgu väljaehitamise kohustust, siis alates 2010. a 

muudatusest VS § 24
1
 lg (6): Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ei ole 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti 

olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane 

käitlemine. Koigi vallas on kõik reoveekogumisalad orgaanilise reostuskoormusega alla 

2000 ie.  

 

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

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

kanalisatsioonisüsteeme, tagamaks tarbijatele kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi, 

kvaliteetne ühiskanalisatsiooniteenus ning reoveepuhastis nõuetekohaselt puhastatud 

heitvesi enne juhtimist looduslikesse või tehisveekogudesse. 

 

Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendamise kava (kõikjal edaspidi ÜVKA), tuleneb Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniseadusest ja aitab kokkuvõttes täita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga 

seatud eesmärke ÜVK-vallas. 
 

3.3 STANDARDID 

Standardid kujutavad endast soovitusliku iseloomuga planeerimis-, projekteerimis- ja 

ehitusnõudeid sätestavaid, reguleerivaid ja täpsustavaid dokumente, mis muutuvad 

projekteerijale ja ehitajale kohustuslikuks hankedokumentidesse sisestamise käigus, 

ehituspakkumustes ja hiljem lepingutes määratletutena. Standardid kui soovituslikud ja 

õigusaktidest alamad dokumendid peavad järgima kõiki õigusakte ja olema nendega 

kooskõlas. 
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Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab 

üldjuhul arvestama järgmisi standardeid (loetelu ei ole ammendav ega lõplik): 

 EVS 847-1:2014 Veevärk. Osa 1: Veehaarded  

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

 EVS 921:2014  - Veevarustuse välisvõrk 

 EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk 

 EVS 835:2014  - Hoone veevärk  

 EVS 846:2003 Kinnistu kanalisatsioon  

 EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.  

 EVS 843:2003 Linnatänavad (ptk 11: Tehnovõrgud).  

 EVS – ISO 13822:2011 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused. 

Olemasolevate konstruktsioonide seisukorra hindamine (olemasolevate 

reoveepuhasti mahutite hindamisel) 

 EVS – EN 14188 – 3 : 2006 Vuugitihendid ja –täited. Osa 3: Kasutusvalmidus, 

vuugitäidete spetsifikatsioonid. (olemasolevate reoveepuhasti mahutite 

hindamisel) 

 RIL77-1990 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;  

 Tööinspektsiooni juhend, Kaeva ohutult 2002;  

 MaaRYL 2000. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid. 

3.4 KOIGI VALLA ÕIGUSAKTID 

Koigi valla kohalikud ÜVK-ga seotud põhilised õigusaktid on: 

 

 Koigi Vallavolikogu 12.12.2013 määrus nr 35 Koigi valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni kasutamise eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/418122013036  

 Koigi Vallavolikogu 12.12.2013 määrus nr 34 Koigi valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga liitumise eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/418122013035  

 Koigi Vallavolikogu 08.02.2007 määrus nr 5 Koigi valla ehitusmäärus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/420102012004  

 Koigi Vallavolikogu 14.02.2013 määrus nr 10 Koigi valla kaevetööde eeskiri 

https://www.riigiteataja.ee/akt/420022013023  

 

Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab 

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamise nõuded ja tingimused ning 

teenuste osutamise ja kasutamise korra Koigi vallas. 

 

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud 

juriidilistele ja füüsilistele isikutele Koigi vallas. 

 

Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise 

korra Koigi vallas. 

 

 Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui 

vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/418122013036
https://www.riigiteataja.ee/akt/418122013035
https://www.riigiteataja.ee/akt/420102012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/420022013023
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 Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda 

soovivatele, liitunud ja seda kasutavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Koigi vallas. 

Koigi valla ehitusmäärus sätestab planeerimisseaduse ja ehitusseaduse rakendamiseks 

Koigi valla haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse siseste ülesannete jaotuse 

planeerimis- ja ehitustegevuse korraldamisel ning täpsustab ehitus- ja 

planeerimisseadusega kehtestatud nõuded. 

Planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine ning ehitiste 

kasutamise reguleerimine Koigi valla haldusterritooriumil kuulub Koigi vallavolikogu ja 

Koigi vallavalitsuse pädevusse. 

Ehitusmääruses sätestamata küsimusi lahendab Koigi vallavolikogu või Koigi 

vallavalitsus lähtudes planeerimis-, ehitus-, muinsuskaitse- ja looduskaitseseadustest ning 

Prandi looduskaitseala eeskirjast. 

 

Koigi valla kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde korraldamist Koigi vallas ning on 

kohustuslik täitmiseks kõikidele isikutele, kes Koigi valla haldusterritooriumil teostavad 

kaevetöid või teevad mullatöid. 

 

3.5 EUROOPA LIIDU TOETUSED 2014-2020 

Eesti osa lähema seitsme aasta eelarves on 5,89 miljardit eurot toetusi. 

2014. aastal algas ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse põllumajanduspoliitika uus 

rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus kasutada rahalist toetust 5 fondist. 

Oodata on, et Eesti saab Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid uuel eelarveperioodil 

ligikaudu samapalju kui senisel ehk 2013. aastani kestval perioodil – prognoositav 

suurusjärk on 3,35 miljardit eurot. 

Kõigi nende vahendite kasutamiseks oli Eestil vaja olla valmis 2015. aasta alguseks – 

selleks ajaks pidid olema selged EL vahendite kasutamise eesmärgid ja kavandatud 

meetmed, valmistatud ette vastavad strateegilised dokumendid ja rakendussüsteemid. 

Valitsuskabineti istungil arutlusel olnud ettepanekute järgi tuleb perioodi 2014-2020 

eurotoetused suunata hariduse, majanduse, keskkonna, energeetika, transpordi ja 

infotehnoloogia arendamiseks. Sel viisil on kõige enam võimalik tõsta Eesti 

konkurentsivõimet ning mõjutada püsivalt ja positiivselt ka teiste elualade arengut. 

Uue perioodi eurotoetuste jagamisel tuleb keskenduda konkreetsematele valdkondadele ja 

teha pigem vähem, aga olulisi asju. EL vahendid on ühekordne võimendus Eestis oluliste 

muutuste saavutamiseks. Nende kasutamine peab kaasa tooma arenguhüppe, suurendades 

mõnes valdkonnas, sektoris või majandusharus eesmärkide elluviimise tõhusust, mõjusust 

või kvaliteeti ja tuues kaasa positiivse järelmõju (nt struktuursete reformide ja 

võtmealgatuste/projektide käimalükkamine ning elluviimine). 
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3.6  ÜLEVAADE KOIGI VALLA ARENGUT 

PUUDUTAVATEST ALUSDOKUMENTIDEST 

 

Koigi valla arengut reguleerivad ja iseloomustavad: Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskava, Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (Päinurme küla jääb Ida-Eesti 

vesikonda), Järvamaa maakonnaplaneering, Koigi valla üldplaneering, Koigi valla 

arengukava jt. 

 

Koigi vald paikneb suuremalt jaolt Lääne-Eesti vesikonnas, v.a Päinurme piirkond 

(piirkondlik tõmbekeskus), mis  paikneb Ida-Eesti vesikonnas. Vesikonna 

veemajanduskavas esitatavad nõuded ühisveevärgile ja –kanalisatsioonile on üldjoontes 

analoogsed. 

 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 01.04.2010 

korraldusega nr 118 „Veemajanduskavade kinnitamine“. 

 

3.6.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 
 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudlaane-

eestivesikonnaveemajanduskava.pdf  

Lääne-Eesti veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude 

planeerimiseks Lääne-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel 

lähtutati nii veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ). 

Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks 

koostada veemajanduskavad oluliste veeprobleemide lahendamiseks ning vee hea 

seisundi saavutamiseks. 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava lähtematerjalideks on Harju, Matsalu, 

Läänesaarte, Pandivere põhjavee ja Pärnu alamvesikondade veemajanduskavad ja 

veemajanduskavade koostamise käigus valminud uuringud ja aruanded.  

  

Eestis on olulisteks veemajandusprobleemideks (inimmõjuks): 

 reovee ja sademevee kogumine ja puhastamine, veeheide; 

 reoainete sattumine veekeskkonda prügilatest ja muudelt ohtlike ainetega 

reostunud aladelt; 

 põllumajanduslik haju- ja punktkoormus; 

 õnnetusjuhtumid merel; 

 veekogude füüsilised muutmised (maaparandus, paisud, veekogudest pinnase 

kaevandamine, laevateede süvendamine); 

 olme ja tööstusveevõtt; 

 maavarade kaevandamisega kaasnev veeheide, kuivendus, olemasolevate 

veekogude kadumine ja uute teke. 

 

Vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele punktreostusallikate 

osas, loetakse olulisteks punktreostusallikateks praktiliselt kõiki reoveepuhasteid, 

sealhulgas kuuluvad antud kategooriasse Koigi, Päinurme ja Sõrandu reoveepuhastid 

(Koigi valla reoveepuhastid on kõik reostuskoormusega alla 2000 ie); üle 2000 ie-ga 

reoveepuhasteid loetakse väga olulisteks punktreostusallikateks.  

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudlaane-eestivesikonnaveemajanduskava.pdf
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudlaane-eestivesikonnaveemajanduskava.pdf
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Eelneva tõttu tuleb käesolevas ÜVKA-s tähelepanu pöörata olemasolevate 

reoveepuhastite korrastamisele ja väljundnäitajate tagamisele, mis vastavad määrusele nr 

99.   

 

Lääne-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud põhimõtteid. 

 
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 

haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama 

Sotsiaalministri 31.07.2001 määruses nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“ toodud nõuetele. 

Ühisveevärgi (üle 50 tarbijaga või üle 10 m
3
/d toodanguga ning avalikkusele suunatud 

alla 50 tarbijaga või alla 10 m
3
/d veevärkide (lasteasutused, puhkekeskused vms)) 

joogivee kvaliteeti ja seiret reguleerib EL-tasandil joogivee direktiiv 98/83/EÜ, mille 

rakendamise pikendusaeg Eestile on lõppenud üle-eelmise aastaga (viimane tärmin oli 

31.12.2013).  

 

Joogivee direktiiv annab võimaluse taotleda erandit näitaja osas, mille puhul ei saavutata 

vastavust piirväärtusele. Sellist erandit võib taotleda kolm korda, erandist tuleb kahel 

esimesel korral teavitada Euroopa Komisjoni, kolmandal korral on vajalik ka Euroopa 

Komisjoni kooskõlastus. Euroopa Komisjonile tuleb saata põhjendus ja tegevuskava. 

Erand ei tohi olla pikem kui 3 aastat. Eesti on  varasematel aastatel taotlenud Euroopa 

Komisjonilt erandit kahel korral fluoriidide sisalduse osas ja ühel korral boori ning 

trihalometaanide summa osas. 

Üleminekuperioodi jooksul toimus eespool nimetatud kvaliteedinõuetele mittevastava 

joogivee müümine kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 

müümiseks antud loa alusel. Loa andis asukohajärgse Terviseameti talitus kolmeks 

aastaks taotlusmaterjalide alusel. 2014. aastast ei ole taolise loa andmine vastavalt 

määrusele nr 82 enam ametlikult võimalik. 

 

Koigi valla ühisveevärgisüsteemides on tagatud määruse nr 82 näitajatele vastav joogivesi 

Koigi ja Päinurme tarbijatele. Määruse nõuetele mittevastav joogivesi on Sõrandu küla 

joogivees.  

3.6.2 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudida-

eestivesikonnaveemajanduskava.pdf  

 

Koigi valla ÜVK-süsteemidega varustatud asumitest kuulub Päinurme küla (ja piirkond) 

Ida-Eesti vesikonda, sest tema reoveepuhasti eesvooluks olev Pendi peakraav suubub 

Põltsamaa jõkke. 

 

3.6.3 Järvamaa maakonnaplaneering 
 

http://jarva.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering 

 

Praegu kehtiv Järva maakonna planeering on kehtestatud aastal 1998.  

 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatati uued maakonnaplaneeringud 

kõigis maakondades. Hetkel on algatatud Järvamaa maakonnaplaneeringu 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudida-eestivesikonnaveemajanduskava.pdf
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudida-eestivesikonnaveemajanduskava.pdf
http://jarva.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering
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keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH programm on koostatud augustis 

2014.  

https://jarva.maavalitsus.ee/documents/119580/205148/Maakonnaplaneeringu_KSH_alga

tamise_korraldus.pdf/10b4a17a-3264-4465-bb38-bbc39830da98  

 

Uue maakonnaplaneeringu üheks lähtekohaks ÜVK-kontektsis on põhjavee kaitse ja –

kaitstusega arvestamine vastavalt „Lähteseisukohad Järvamaa maakonnaplaneeringu 

koostamiseks“. 

https://jarva.maavalitsus.ee/documents/119569/1772304/J%C3%A4rva+MP+L%C3%A4

hteseisukohad_2.pdf/95b5d9ae-f240-440c-8f55-22381ff8d118  

 

Kuid juba aastast 1998 kehtiva Järva maakonnaplaneeringu üks eesmärke on 

joogiveekvaliteedi parandamine. 

 

Tänaseks päevaks on suurem osa tolleaegseid planeeringu eesmärke täidetud – võiks 

öelda et külade arvu osas 2/3 ulatuses, kuid elanike osakaalult 90% korrastatud on 

ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid, sealhulgas reoveepuhastid (Koigis ja 

Päinurmes on ÜVK-süsteemide suuremad rekonstrueerimistööd ja tehnovõrgud sisuliselt 

valmis, Sõrandu külas tegemata). Valla suuremates külades: Koigis ja Päinurmes on 

tagatud nõuetelevastav joogivesi. 

 

Vee kaitse ja kasutamise abinõud planeeritakse valgala veemajanduskavas, mida tuleb 

omakorda arvestada kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

kavas ning üld- ja detailplaneerinute koostamisel. Kohalikel omavalitsustel tuleb välja 

töötada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavad edaspidiste tegevusplaanide 

elluviimiseks. Vee erikasutajad peavad tagama veemajanduskavade ning ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kavade täitmise. 

 

Käesolev ÜVKA täidab üht maakonnaplaneeringu eesmärki ja ülesannet. 

 

Kuna nii Koigi kui ka Päinurme küladel on olemas toimivad joogiveeveetöötlusseadmed 

ning nõuetekohane reoveepuhasti, kuulub põhitähelepanu ÜVK objektide puhul Sõrandu 

küla vee- ja kanalisatsioonivõrkudele. 

3.6.4 Koigi valla üldplaneering  

http://koigi.kovtp.ee/uldplaneering 
 

Üldplaneeringu (edaspidi ÜP) eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja –

tingimuste määramine. 

 

Koigi valla ÜP eesmärgid on planeerimisseaduse § 8 lg (3) tulenevalt ja haakuvalt ÜVK-

ga põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine. Üldplaneeringu 

seoseid ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemidega ning ÜVK võimalikku 

keskkonnamõju on hinnatud lisaks üldplaneeringu keskkonnamõju  strateegilise 

hindamise käigus. 

ftp://www.aarens.ee/avalik/Koigi%20KSH.pdf  

 

Koigi valla kehtiv ÜP on algatatud Koigi vallavolikogu 11.11.2004 määrusega nr 92 ja 

kehtestatud Koigi Vallavolikogu 13.10.2011 määrusega nr 58. 

 

https://jarva.maavalitsus.ee/documents/119580/205148/Maakonnaplaneeringu_KSH_algatamise_korraldus.pdf/10b4a17a-3264-4465-bb38-bbc39830da98
https://jarva.maavalitsus.ee/documents/119580/205148/Maakonnaplaneeringu_KSH_algatamise_korraldus.pdf/10b4a17a-3264-4465-bb38-bbc39830da98
https://jarva.maavalitsus.ee/documents/119569/1772304/J%C3%A4rva+MP+L%C3%A4hteseisukohad_2.pdf/95b5d9ae-f240-440c-8f55-22381ff8d118
https://jarva.maavalitsus.ee/documents/119569/1772304/J%C3%A4rva+MP+L%C3%A4hteseisukohad_2.pdf/95b5d9ae-f240-440c-8f55-22381ff8d118
http://koigi.kovtp.ee/uldplaneering
ftp://www.aarens.ee/avalik/Koigi KSH.pdf
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ÜP ÜVK-d kajastavad seisukohad on järgmised: 

 

 Uute elamute kavandamisel tuleb ette näha võimalus nende varustamiseks vee- ja 

kanalisatsioonivõrgu ning ühendusteedega. 

 laiendada Koigi alevikus, Päinurme külas ja Sõrandu küla perspektiivseid 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetavaid alasid vastavalt 

maakasutusplaanidele. 

 Vastavalt ÜP-le on Sõrandule kavandatud uus puurkaev, kuid tänase seisuga on 

plaan rekonstrueerida olemasolev puurkaevpumpla koos täieliku kaasajastamise ja 

varustamisega veetöötlusseadmetega. 

 

Tegevused vastavalt ÜP-le veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamisel on järgmised: 

I-etapp 

 Tuletõrjevee mahuti rekonstrueerimine Koigis; 

 Sõrandu pumbamaja seadmete renoveerimine; 

 Päinurme uue puurkaevu ja pumbamaja rajamine (ehitatud 2008 aasta); 

 Sõrandu filterväljaku ja kanalisatsioonivõrgu rajamine; 

 Koigi purgimissõlme rajamine; 

 Koigi ja Päinurme kanalisatsioonitorustike videouuring ja hüdrauliline mudel. 

 

II-etapp 

 Koigi reoveepuhasti rekonstrueerimine; 

 Koigi reovee ülepumpla rekonstrueerimine; 

 Päinurme reoveepuhasti rekonstrueerimine; 

 Päinurme, Sõrandu ja Koigi veetorustiku renoveerimine; 

 Koigi puurkaev-pumpla rekonstrueerimine; 

 Kanalisatsioonivõrgu renoveerimine Koigis ja Päinurmes. 

 

Võib öelda, et mõlema etapiga ettenähtud tööd on tehtud Koigi ja Päinurme külades, kuid 

sisuliselt mitte midagi pole seisuga 2015 tehtud Sõrandu küla ÜVK osas. Koigi ja 

Päinurme osas on Konsultandi andmetel teostamata vaid kanalisatsioonitorustike 

videouuring ja hüdrauliline mudel, mille reaalne vajadus on aga küsitav. 

 

Vastavalt ÜP-le on elamuehituspiirkonnad Koigi vallas Koigi ja Päinurme külad. Kõik 

uute elamutega kaetavad alad tuleb eelnevalt kindlustada ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniteenusega. 

 

Vastavalt Koigi valla üldplaneeringu KSH aruandele aastast 2008 oli ruumilise 

arengustrateegia kohaselt piirkonna arenduse võtmeprobleemideks: 

Amortiseerunud paljukorterilised elamud, vee-, kanalisatsiooni- ning soojatrassid. 

 

Koigi valla arenguprioriteetide realiseerimisel tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimisel järgida vastavust valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavaga. 

Osaletakse erinevates veealaste koostööprojektide (Põltsamaa jõe) elluviimises. 

 

KSH aruandes tõstatatud probleemiga reoveesüsteemidele ja –puhastitele elamuehituse 

arenguga kaasnevast koormusest, on läbiviidud Projektide käigus arvestatud – nii Koigi 

kui Päinurme ühiskanalisatsioon, sealhulgas reoveepuhastid on ehitatud varuga uute 
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elamute ja tarbijate juurdeliitmiseks. Nende liitmisega kaasnev reaalne keskkonnamõju on 

vähe- ja/või ebaoluline. 

 

3.6.5 Koigi valla arengukava 
 

http://koigi.kovtp.ee/arengukavad  

 

Vastavalt Koigi valla arengukava ÜVK-d käsitlevale osale: ühisveevärk toimib Koigis, 

Päinurmes ja Sõrandus. Kanalisatsioonisüsteem toimib Koigis ja Päinurmes. Tegelikkuses 

toimib ühiskanalisatsioon mõningal määral ka Sõrandu korruselamutele. 

 

Vallas järgitakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2004 - 2016, mis 

nägi muuhulgas ette Sõrandu küla reovee puhastussüsteemi väljaehitamise. Ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni arengukava vaadatakse üle ja täpsustakse iga nelja aasta järel. 

Otstarbekas on jätkuvalt osaleda Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade veemajandusprojektis, 

mille raames rekonstrueeritakse kanalisatsioonisüsteemid ja puhastusseadmed Koigi ja 

Päinurme külades. 

 

Nagu eelnevast nähtub, on valla arengukava tugevalt aegunud ning suur osa viiteid (näit. 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2004 – 2016 ja selle 

muutmisperioodid on möödas ning käesoleva ÜVKA on peale kirjeldatut juba kolmas. 

 

2013. aastaga on lõpule viidud ka Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade veemajandusprojekt 

(vt. tagapool). 

 

Tasub märkida, et kui enamik arengukavas toodud ÜVK eesmärkidest Koigi ja Päinurme 

külades on täidetud, siis Sõrandu eesmärgid on seni täitmata, millega tuleb arvestada ka 

käesoleva ÜVKA investeeringuprojektide koostamisel. 

 

3.7 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI TEENUSE 

OSUTAMIST REGULEERIVAD DOKUMENDID 

 

3.7.1 Vee erikasutusluba 

 
Koigi vallas osutab ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenust regionaalne ettevõte 

Paide Vesi AS. Käesolev vee-erikasutusluba nr L.VV/321187 (edaspidi Veeluba) 

kehtivusaeg on 02.01.2012 -01.01.2017.  

 

Veeloale vastav lubatud veevõtt puurkaevudest ja reoveepuhasti näitajad on esitatud 

järgnevates osades. 

  

 Koigi küla 

 

Veevõtt 

 

Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Koigi ühisveevärgi puurkaevust: katastri numbriga 

13434: koguses 30 000 m
3
/aastas (82 m

3
/d). 

 

http://koigi.kovtp.ee/arengukavad
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Rohkem Koigi külale praegu vee-erikasutusloa järgi veevõtuks luba pole antud. 

 

Reoveekogus ja kvaliteet 

 

Koigi küla reoveepuhasti suublaks on Neeva kanal, suubla kood: 11259. 

 

Vastavalt veeloale on Koigi reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 22 320 m
3
/a (5580  

m
3
/kvartalis). 

Veeloaga kehtestatud nõuded jagunevad vastavalt VV määruse nr 99 jõustumisele kahte 

ossa, järgnevalt komponendid, mille saastenäitajaid käsitletakse: 

 

2012-2017 - Heljum : 35 mg/l, 

2012-2014 - KHT: 125 mg/l, 

2012-2014 – Püld: 2 mg/l 

2012-2014 – BHT7: 25 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteeritud, aga saastetasu arvutati, olid 

kuni 2014. a lõpuni: üldlämmastik, pH. 

 

Alates 2015 on lubatud saasteained heitvees järgmised : 

 

2012-2017 – BHT7 : 25 mg/l 

2015-2017 – heljum: 35 mg/l 

2015-2017- KHT: 125 mg/l 

2015-2017 – Nüld: 60 mg/l 

2015-2017 – Püld: 2 mg/l 

2015-2017 – pH: 6-9 

 

 Päinurme küla 

 

Veevõtt 

 

Vastavalt veeloale on lubatud veevõtt Päinurme ühisveevärgi puurkaevust – katastri 

numbriga 24486: koguses 12 000 m
3
/aastas (33 m

3
/d).  

 

Reoveekogus ja kvaliteet 

 

Päinurme küla reoveepuhasti suublaks on Pendi peakraav, suubla kood: 10333. 

 

Vastavalt veeloale on Päinurme reoveepuhastit läbiv lubatud vooluhulk 10 000 m
3
/a 

(2500 m
3
/kvartalis). 

Veeloaga kehtestatud nõuded jagunevad vastavalt VV määruse nr 99 jõustumisele kahte 

ossa, järgnevalt komponendid, mille saastenäitajaid käsitletakse: 

 

2012-2014 - Heljum : 35 mg/l, 

2012-2014 – Püld: 2 mg/l 

2012-2014 – BHT7: 25 mg/l. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteeritud, aga saastetasu arvutati, olid 

kuni 2014. a lõpuni: üldlämmastik, pH. 
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Alates 2015. a on lubatud saasteained heitvees järgmised : 

 

2015-2017 – BHT7 : 40 mg/l 

2015-2017 – heljum: 35 mg/l 

2015-2017- KHT: 150 mg/l 

2015-2017 – pH: 6-9. 

 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on 

alates 2015. a: Püld, Nüld. 

 

Sõrandu kui alla 5 m
3
/d vett tarbiva küla tarbeks vee-erikasutusluba pole väljastatud. 

Reoveepuhasti BIO-25 Sõrandu külas ei ole aastaid töökorras ja on täielikult 

amortiseerunud. 

3.7.2 Joogivee kontrolli kava 

Paide Vesi AS-le on väljastatud Koigi valla ühisveevärgi joogivee kontrolli kava aastateks 

2015-2021 järgnevalt. 

 

Koigi küla. 

 

Tarbijate arv ~240, veevõtt ~ 19 m³/d 

Proovivõtukoht: Koigi kooli söökla ja Koigi eramu. 

Proovivõtuaeg: oktoober (igal aastal) 

Süvakontroll plaanis 2024. okt (viimati teostatud 2014. a) 

Veeproov puurkaevust 2018. a oktoobris. 

 

Vastavalt 8. dets 2014 Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikavale 

(kehtiv 2015-2021) on Koigi külast radioloogiliste näitajate määramise kohustus 

aastal 2021. Aastal 2014 on võetud Koigi puurkaevust proov vastavalt 

Sotsiaalministri määrusele nr 1, radioloogilisi näitajaid määratud ei ole. 

 

Päinurme küla  
  

Päinurme küla ühisveevärgi joogiveekava aastateks 2015-2021: 

Tarbijate arv ~84, veevõtt 6 m³/d 

Proovivõtukoht: õpilaskodu Tuulepesa kraan 

proovivõtuaeg: oktoober (igal aastal) 

süvakontroll plaanis 2018. a okt (viimati teostatud 2009. a) 

veeproov puurkaevust plaanis 2017. a okt. 
 

3.7.3 Koigi valla varasemad veemajandusprojektid 
 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi Projekt 

Koigi valla ÜVK-süsteemide viimase 5-10 aasta suurim investeerimisprojekt on olnud  

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi Projekt II ja selle elluviimine. Projekt ametlik nimetus 

on: "Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna Allika valla ning Paide linna 

ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine." 
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KIK toetuse taotlemise rahuldamise kuupäev ja otsuse nr: 23.12.2009 nr 125/122; 

muudetud 30.09.2011 nr 125/317, 27.03.2013 nr 125/ 66, 09.07.2014 nr 125/100. 

 

Projekt oli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritav projekt (SFOS 

number 2.1.0101.090054), mille eesmärgiks oli saavutada, joogivee direktiivi 98/83 EÜ 

ja asula reovee direktiivi 91/271/EMÜ nõuete täitmine, nõuetekohase kvaliteediga 

joogivee tagamine, joogivee tarnekindluse tõstmine, veekadude vähendamine veevõrgus 

ning suurendada oluliselt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisvõimalust kohalike 

elanike hulgas. 

 

Projekt hõlmas Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide, Roosna Alliku valla ning Paide 

linna investeeringuid veemajandusse. 

Valdade asulates on probleemid sarnased nagu kõikidel piirkonna omavalitsustel, 

peamine on süsteemide amortiseerumine, mistõttu praktiliselt kogu veevarustus ja 

kanalisatsioonisüsteem vajavad uuendamist. 

 

Projekti eesmärk 

Projekti eesmärgiks oli Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valdade 

ning Paide linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, mille 

tulemusena suudetakse elanikkonnale pakkuda senisest kvaliteetsemat ühisveevarustuse 

ja -kanalisatsiooniteenust. Samuti vähendatakse keskkonnale tekitatavat kahju. 

 

Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning hoidmiseks rekonstrueeriti amortiseerunud 

torustikke, pumplaid, reoveepuhasteid ning puurkaevpumplaid.  

Projekti tegevuste lühikirjeldus 

Projekti käigus rekonstrueeriti kokku ca 28 km kanalisatsioonitorustikku ja ca 25 km 

joogiveetorustikku Paide linna ümbruse üheteistkümnes külas või alevikus. 

Rekonstrueeriti Aravete aleviku, Imavere küla, Anna küla ja Roosna-Alliku aleviku 

joogiveetöötlusjaamad. Puurkaeve või joogiveereservuaare rekonstrueeriti Aravete 

alevikus, Imavere külas, Peetri alevikus, Koigi külas, Anna külas ja Viisu külas. Suurim 

osa projektist on Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimine, aga samas rekonstrueeriti 

ka Aravete aleviku, Kärevete aleviku, Peetri aleviku, Koigi küla, Päinurme küla, Anna 

küla, Sargavere küla, Viisu küla ja Roosna-Alliku aleviku reoveepuhastid. 

 

Projekti kogumaksumus on (oli) 20 605 896,82 eurot. 

 

Ambla, Kareda, Koigi ja Roosna Alliku valdade reoveepuhastite rekonstrueerimise 

hange 

 

16.12.2011 sõlmiti ehitusleping edukaks tunnistatud Arco Ehitus OÜga, kes 31. maiks 

2013 rekonstrueeris kuue valla reoveepuhastid. Lepingu raames rekonstrueeris ehitaja 

Arco Ehitus OÜ reoveepuhastid Ambla vallas Aravete ja Käravete alevikus, Roosna 

Alliku vallas RoosnaAlliku alevikus ja Viisu külas, Paide vallas Anna ja Sargvere külas, 

Kareda vallas Peetri alevikus ning Koigi vallas Koigi ja Päinurme külades. 

 

09.05.2012 sõlmiti Osa II Koigi ja Paide valla ÜVK rekonstrueerimise 

projekteerimisehitustööde tegemine elluviimiseks projekteerimisehitustöövõtt Wesico 

Project OÜ-ga (tööde lepingujärgne lõpp 30.09.2013). Töid teostati Paide valla Sargvere, 

Tarbja ja Anna külades ning Koigi vallas Koigi, Päinurme külades. 
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Keskkonnaprogrammi raames teostaud tööd  

KIK Keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi joogivee alamprogrammi raames 

on Koigi vallas teostatud Projekt: Päinurme külla uue puurkaev-pumpla rajamine.  

Projektiks rahaeraldus toimus KIK nõukogu 26.02.2008 otsuse alusel ning tööd viidi läbi 

aastal 2009. Tööde käigus ehitati lisaks puurkaevu puurimisele välja pumplahoone ja 

varustati pumpla veetöötlusseadmetega rauaeralduseks. 

 

3.7.4    Ülevaade kinnitatud reoveekogumisaladest 
Koigi vallas on keskkonnaministri 2.07.2009 käskkirjaga nr 1080 kehtestatud 

reoveekogumisala (edaspidi RVK) reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi 

(edaspidi ie) Koigi ja Päinurme küladele. Järgnevalt käsitleme mõlema küla RVK-sid ja 

nende ülevaatlikke skeeme. 

 

Koigi küla RVK moodustab: 500 ie-d ning küla RVK pindala on 49 ha, mis moodustab 

10,2 ie-d/ha. Arvestades, et Koigi küla asub kaitsmata põhjaveega alal, on alus RVK 

moodustamiseks >10 ie-ga/ha, olemas. 

 

Päinurme küla RVK moodustab: 200 ie-d ning küla RVK pindala on 19 ha, mis 

moodustab 10,5 ie-d/ha. Arvestades, et Päinurme küla asub nõrgalt kaitstud põhjaveega 

alal, on alus RVK moodustamiseks >10 ie-ga/ha, olemas. 

 

Reoveekogumisalade piirid on toodud järgnevatel joonistel. 

 

 

Joonis 3-1 Koigi reoveekogumisala 

 



Koigi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 

24 

Hekes Eesti OÜ 2015 

 
 

Joonis 3-2 Päinurme reoveekogumisala 
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Sõrandu külas hetkel reoveekogumisala ei ole kehtestatud, kuid küla vajab samuti toimivat 

ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhastit. 
 

3.7.5    Kokkuvõte olemasolevatest lähteandmetest 
 

Koigi valla ÜVKA koostamiseks aastateks 2015-2027 kasutatavad lähteandmed saab laiemalt 

jaotada viide valdkonda:  

1.      Õigusaktid:

 kohalikud, riiklikud õigusaktid ja EL direktiivid; 

2.      regulatsioon ja aruandlus, mis tuleneb õigusaktidest; 

 vee erikasutusload, joogiveekvaliteedi kontrollikavad, keskkonnadeklaratsioonid (vee 

erikasutusõiguse tasu deklaratsioon, saastetasu deklaratsioon jt); 

 puurkaevude ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused; 

3.      riiklikud ja kohalikud valla arengut reguleerivad dokumendid 

 Lääne-Eesti veemajanduskava; 

 Järvamaa maakonnaplaneering; 

 Koigi valla üldplaneering koos üldplaneeringu KSH aruandega; 

 Koigi valla arengukava; 

 Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri; 

 Koigi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri; 

 Koigi valla ehitusmäärus; 

 Koigi valla kaevetööde eeskiri. 

 

4.      Valla ÜVK osas teostatud varasemad projektid, eeskätt EL ÜF II Projekt. 

5.      Otsekontaktides Tellijaga saadud info, andmestik ja suusõnalised kommentaarid 

(objektide külastused, visiidid, koosolekud, nõupidamised). 

 

Konsultant kasutas ÜVKA koostamisel kõigi eelnimetatud valdkondade informatsiooni. 

Kokkuvõttes saab informatsiooni hulga ja kvaliteediga rahule jääda, töö käigus kujunes välja 

täpsem info ja võimalused lühi- ja pikaajaliste programmide väljatöötamiseks. 
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4 KOIGI VALLA SOTSIAALMAJANDUSLIK ÜLEVAADE 

4.1 ÜLDINE ÜLEVAADE JA ELANIKE STRUKTUUR 

 

 

 

 

 

4.1.1 Üldine ülevaade, piirkonnad ja tõmbekeskused 

 

Koigi vald asub Järvamaa kaguosas, piirnedes põhjas Kareda ja Koeru vallaga, läänes Paide 

vallaga, lõunaosas Imavere vallaga ja idas Jõgevamaa Pajusi vallaga.  

Koigi valla pindala on 204,4 km
2
, millest haritavat maad on 34%, metsa 53%. Vallas asuvad 

vabariigi paremad mullad. Kaugus maakonna keskusest Paidest on 17 km, Tallinnast 100 km 

ja Tartust 85 km. Lähim raudteejaam asub 35 km kaugusel Türil. Valda läbib Tallinn-Tartu-

Luhamaa maantee. 

 

Valla geograafiline asend on soodne – kõikidesse suurematesse keskustesse on enam-vähem 

võrdne kaugus (Tallinnast, Tartust, Pärnust, Rakverest 100 km). Seda sobiks kasutada valla 

tunnuslause koostamisel. 

 

Koigi vald on rahvaarvult kümnes ja pindalalt viies Järva maakonna omavalitsusüksus. 

Pindala – 204,45 km
2
 ja asustustihedus – 4,5 elanikku km

2
 kohta.  Koigi vallas on kokku 14 

küla, valla keskus asub Koigi külas. 

 

Vallas on üks üldhariduslik kool – Koigi Põhikool ja üks riiklik erivajadustega õpilaste kool, 

internaatkool, mis asub Päinurmes – Nurme Kool, kaks raamatukogu ja kolm rahvamaja, 

noortekeskus ja kaks spordiklubi.  Koigis võtab vastu perearst ja hambaarst. Koigi Kooli 

juures tegutseb Koigi Kooli lasteaed Kalevipoeg. 

  

Viimastel aastatel on Koigi valla üheks enam tuntud külaks osutunud Prandi, seda suuresti 

tänu oma tegusale külakogukonnale. 2011. a esitas Kodukant Järvamaa taaskord Prandi küla 

vabariigi parima küla tiitlile kandideerima. 5. augustil 2011. a toimunud IX Maapäeva 

avamisel tunnustati Koigi vallas asuvat Prandi küla Eesti Aasta Küla tiitliga. 

 

Valla territooriumil asub viis vähem või rohkem hooldatud endist mõisaparki. Liigirohkeim 

on Koigi park. 

Valla olulisemad huviväärsused on Koigi mõisakompleks, Prandi allikad ja nende ääres 

looklev loodusrada ning Päinurme koduloomuuseum. 
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Maastikuliselt jääb Koigi vald peamiselt Pandivere kõrgustiku lõunaossa. Kirdes ulatuvad 

Koigi valla territooriumile Endla nõo äärealad ning idas Kesk-Eesti moreenitasandik. 

Koigi valda läbivad või saavad sealt alguse Pärnu ja Suur-Emajõe valglasse kuuluvad 

veejuhtmed ja nende lisajõed: Põltsamaa jõgi, Päinurme jõgi, Prandi jõgi, Koigi - Neeva jt. 

Neist Prandi jõgi on hea forellijõgi. Prandi jõgi saab alguse Prandi suurallikast ja 11 

hektarilisest Prandi allikajärvest. 

 

Visioon 2017 (allikas: Koigi Üldplaneering kuni aastani 2015) 

Koigi vald on jätkusuutliku arenguga, stabiilse elukeskkonnaga omavalitsus, kus 

elukeskkond, mida iseloomustab kõrge kodukultuur, kaasaegsed haridus- ja sotsiaalteenused, 

turvaline ja tervislik eluviis on ühendatud keskkonnasõbraliku, kohalikku omapära ja 

ressursse väärtustava töö- ning ettevõtluskeskkonnaga. 

Arengu suundumused piirkondade kaupa 

 

Koigi piirkond 

 

Piirkonda kuuluvad Huuksi, Kahala, Keri, Koigi, Prandi, Silmsi, Sõrandu, Tamsi, Väike- 

Kareda külad, mis asuvad valla kesk- ja lääneosas.  

Piirkond asub logistiliselt üsna heas kohas seoses asukohaga Tallinn – Tartu – Luhamaa ja 

Mäeküla – Koeru – Kapu maanteede ääres. Suur osa elanikest paikneb nimetatud maanteedest 

siiski mitmed kilomeetrid eemal. Piirkonnas asuvad väga ulatuslikud põllumassiivid (s.h. 

väärtuslikud põllumaad). 

 

Tähtsamatest vaatamisväärsustest asuvad piirkonnas Huuksi mõis ja kaksikpärn, Koigi mõis, 

Maagiallikad, Prandi allikad, Silmsi mõis, Väike-Kareda mõis ja lehis. 

 

Tõmbekeskus, teenused, ettevõtlus 

Piirkonna peamine tõmbekeskus on Koigi küla (asub Paidest ca 18 km kaugusel). Siin asuvad 

vallavalitsus, põhikool, lasteaed, seltsimaja, raamatukogu, avalik internetipunkt, postkontor, 

avatud noortekeskus, apteek, perearst, spordisaal, staadion, palliväljak, kauplused. Koigi 

koolis käivad paljud Imavere valla Käsukonna piirkonna õpilased.  

 

Tallinn – Tartu maantee lähedus annab Koigi külale teatud eeldused tööstuse ja teeninduse 

arenguks. Turism ettevõtlusharuna praegu piirkonnas märkimisväärselt ei toimi. Koigi 

mõisakompleks ja Prandi allikad võimaldavad teatavat turismi arendamist. 

Piirkonna arengu jaoks on oluline Tallinn – Tartu - Luhamaa maantee uue trassi 

väljaehitamisel arvestada valla elanike ja ettevõtjate jaoks sobivaid lahendusi. Piirkonna 

perspektiivsed elamumaad on planeeritud Koigi külla. 

 

Päinurme piirkond 

 

Päinurme piirkond asub Koigi valla idaosas. Piirkonda kuuluvad Lähevere, Päinurme, 

Rutikvere, Vaali, Ülejõe küla. Inimasustus paikneb suurematest maanteedest eemal, osaliselt 

Koigi - Päinurme tee lähistel. Siinsetel aladel asuvad ka põllumaad (s.h. väärtuslikud 

põllumaad), millest suurem osa on sihtotstarbelises kasutuses. Olulisematest 

vaatamisväärsustest asuvad piirkonnas Päinurme park ja tamm, Riiussaar, Rutikvere mõis, 

Vaali küla. 
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Tõmbekeskus, teenused, ettevõtlus 

Piirkonna peamine tõmbekeskus on Päinurme (asub Koigist ca 16 ja Paidest 34 km kaugusel). 

Siin paiknevad kultuurimaja, raamatukogu, internaatkool, avalik internetipunkt, postkontor, 

päevakeskus, spordiväljak, kauplused. Elanikud tarbivad teatud teenuseid veel Koigis ja 

mujal. Päinurme Internaatkool asub valla territooriumil, kuid on riigikool millel on valla ja 

Päinurme elanikega pigem sotsiaalkultuuriline suhe. 

Päinurme Päevakeskus asub endise Päinurme Algkooli kahes klassitoas. Keskus on mõeldud 

avalikuks kasutamiseks kõikidele külaelanikele, selle tööd korraldab külaselts. Keskuses 

toimuvad külakoosolekud, töötoad, õpitoad, filmiõhtud  ja muud erinevad ettevõtmised.  

Päevakeskus on kasutusel ka piirkonna noortetoana. Töö toimub vabatahtlike noorte 

eestvedamisel, kus vaba aja tegevusi korraldatakse ise ja vastutatakse ise.  

Keskuses on  internetiühendusega  arvuti, võimalus mängida lauajalgpalli,  lauatennist, 

koroonat, vaadata televiisorit, DVD filme, kuulata muusikat. Soetatud on klaasisulatuse ahi  

kunsti-ja käsitööringile 

 

Päinurmes on olemasolevatele äri- ja tootmismaadele lisaks planeeritud perspektiivset äri- ja 

tootmismaad. Ettevõtluse perspektiivsed suunad on seotud eeskätt põllumajanduse, 

puiduettevõtluse ja turismiga. Turismi ja puhkemajanduse eeldused tulenevad suurel määral 

Põltsamaa jõe äärsest atraktiivsest piirkonnast, kus on juba hakanud arenema 

turismiettevõtlus. 

 

4.1.2 Koigi valla rahvastik 

Rahvastik külade lõikes 01.01.2015 

Küla 

nimi 

Seisuga 

(01.01.2015) 

Seisuga 

(01.01.2014) 

Seisuga 

(01.01.2013) 

Seisuga 

(01.01.2012) 

Huuksi 70 76 72 69 

Kahala 24 24 27 29 

Keri 1 1 1 1 

Koigi 406 394 442 441 

Lähevere 5 7 11 11 

Prandi 43 46 46 45 

Päinurme 153 154 161 174 

Rutikvere 2 26 31 29 

Silmsi 25 26 26 30 

Sõrandu 91 98 106 98 

Tamsi 25 28 28 28 

Vaali 25 28 33 32 

Väike-

Kareda 

30 
48 46 46 

Ülejõe 48 9 8 9 

Valla 

täpsusega 
9 29 
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Koigi 

vald 

kokku 

958 994 1038 1042 

(allikas: http://koigi.kovtp.ee/kulad) 

Valla rahvastiku vanuseline jaotumine on sarnane Järva maakonna ja Eesti keskmise 

rahvastiku vanuselise jaotumisega. Võrreldes Järva maakonna ja Eesti keskmise tasemega on 

Koigis mõnevõrra vahem lapsi ja rohkem vanureid. Lisaks on tööealise elanikkonna 

osatähtsus vallas mõnevõrra väiksem Eesti keskmisest. 

 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna ning 

kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. Ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on oluline prognoosida uute vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on tegelik kohapealne 

olemasolev olukord. Ühisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kava jaoks on lisaks oluline 

analüüsida Koigi valla leibkonnaliikme netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava 

koostajatel piirkonna elanike maksevõime prognoosimisel.  

 

Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava finantsanalüüsi koostamisel, mis on 

aluseks Koigi valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas vee– ja 

kanalisatsioonitariifi kujunemisel. Kuna Koigi Vallavalitsusel puudusid täpsed andmed valla 

elanike leibkonnaliikme netosissetuleku kohta, siis kasutatakse käesolevas toos 

Statistikaameti andmeid, kus on analüüsitud ainult kogu Järvamaa leibkonnaliikmete 

netosissetulekuid. 
 

 2012 2013 2014 

Rahvaarv, 1. jaanuar 1042 1038 994 

Elussünnid 12 6  

Surmad 13 11  

Sisseränne 32 21  

Väljaränne 34 37  

Ülalpeetavate määr 60,6 60,1  

Demograafiline tööturusurveindeks 0,66 0,70  
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4.2 TÖÖHÕIVE JA MAJANDUS 

Koigi vallas on ettevõtluse peamisteks harudeks põllumajandus ja puidutöötlemine, vähesel 

määral turism ja majutus, ehitus, mööblivalmistamine, transpordi- ja meditsiiniteenused. 

Põllumajandustootmises on määrava tähtsusega teraviljakasvatus ja piima tootmine, millega 

tegelevad kolm ettevõtet ja mõned talud. Arenemas on aiandustalud. 

 

Osa põllumajanduslikke maid on kasutusel mujal registreeritud põllumajandusettevõtete 

poolt. 

 

Puidutöötlemisettevõtete põhitoodanguks on lehtpuidust põrandakattematerjalid, sargad ja 

urnid, kilpmajad, höövelmaterjal, kaubapakendid. 

 

Vallas on tühjalt ja kasutult seisvaid endiseid põllumajanduslikke tootmishooneid, kus uued 

ettevõtjad saaksid tegutseda.  

 

Koigi valla keskmine brutotöötasu on tõusnud aastate lõikes ja on Järvamaa keskmisest 

töötasust kõrgem. Mehi ja naisi võrreldes on aga naiste keskmine töötasu väiksem kui 

Järvamaal tervikuna. 
 

 

Maapiirkondades on töötus probleemiks terves ka Koigi vallas. 2010. – 2014. aastate lõikes 

on töötus vähenenud, samuti on töötuid vähem suvekuudel võrreldes aasta keskmisega.  
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4.3 ETTEVÕTLUS 

Valla tuntumad ettevõtted ja suuremad tööandjad on Eesti suurim puusärgivabrik Elen 

Puidutöötlemise AS, põllumajandusega tegelevad Koigi OÜ ja Veskimäe AS ning jahiturismi 

arendav Sinso EK OÜ. 

4.4 VALLA JUHTIMINE JA EELARVE 

Koigi valla kui terviku juhtimine toimub kahel tasandil – vallavolikogu ja vallavalitsus. 

Vallavalitsus on 5-liikmeline. 

Valla volikogu on 11-liikmeline ja moodustatud on 5 komisjoni:  

 Sotsiaalkomisjon 

 Majandus- ja eelarvekomisjon 

 Kultuuri- haridus-, spordi- ja külaelukomisjon 

 Keskkonna- ja heakorrakomisjon 

 Revisjonikomisjon 

 

Koigi valla 2015. aasta eelarves  on kajastatud põhitegevuse tulud kokku 1 209 232 eurot, 

põhitegevuse kulud kokku 1 133 829 eurot, investeerimistegevus kokku -7 212 eurot ja 

finantseerimistegevus kokku -68 191 eurot. 
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Põhitegevuse kulud kokku on kavandatud summas 1 133 829 eurot, mis on 2,9% kasvu 

võrreldes eelmise aastaga. 

 

 

 

4.5 KOIGI VALLA VEE-ETTEVÕTE 

AS Paide Vesi (Registrikood 10464290) www.paidevesi.ee on vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

pakkujaks  Ambla, Imavere, Roosna-Alliku, Kareda, Paide ja Koigi vallas: Koigi, Päinurme ja 

Sõrandu külas ning Paide linnas. Ettevõte põhitegevusalaks on: 

- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenused (ÜVK)- vee tootmine, töötlemine ja 

transport; veevarustuse- ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitus, remont, teenindus- ja 

hooldustööd; heitvee vastuvõtt ja puhastamine; vee- ja heitvee proovide võtmine; 

veevarustuse- ja kanalisatsioonialased konsultatsiooniteenused 

- muud teenused: kanalisatsioonitorustike survepesu, kaevamistööd, vee ja 

kanalisatsiooni välisvõrkude remont ja ehitamine, purgimisteenus, konsultatsioon 

veevarustuse ja kanalisatsiooni alal. 

Aktsiakapitali suuruseks on 842 tuhat eurot. Ettevõtte aktsiad kuuluvad 87,1 % Paide Linnale, 

lisaks veel ka Koigi, Paide, Kareda, Ambla, Imavere ning Roosna-Alliku vallale. Koigi vald 

omab 193 aktsiat, kogusummas 199,3 tuhat eurot, mis on 1,4 %. 

http://www.paidevesi.ee/
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AS Paide Vesi  juhtimist  korraldab kuueliikmeline nõukogu. Vee-ettevõttes on 17 täistööajaga 

töötajat ja kaks juhatuse liiget. 

 

Lähtuvalt Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse jõustumisega 01.11 2010 a. ja 

vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (ÜVK) § 14
2
  lg 2 esitati Koigi vallale 

veeteenuse hinnad teatisena. Edasisel hindade kehtestamisel jälgitakse Ühtekuuluvusfondi 

projekti „Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide  ja Roosna-Alliku valla ja Paide linna 

ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ kooseisus olevat finats- ja 

majandusanalüüsi (FMA), millega nähti ette ja lepiti kokku veeteenuse hinna kujunemine 

aastani 2039.  

 

Aktsiaselts Paide Vesi poolt osutatavad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad 

Koigi ja Päinurme küladele kehtivad alates 01. aprillist 2014  alljärgnevalt: 

1) vee hind füüsilistele isikutele 2,23 €/m³ (s.h käibemaks);
 

2) reovee ärajuhtimise hind füüsilistele isikutele 2,53 €/m³ (s.h käibemaks);
 

3) vee hind juriidilistele isikutele 2,23 €/m³ (s.h käibemaks);
 

4) reovee ärajuhtimise hind juriidilistele isikutele 3,04 €//m
³ 
(s.h käibemaks).  

  

Sõrandu küla 

  

Tariif eurot/m
3
 

  
          

KM-ta 

             

KM-ga 
  

    

Vesi       

        

eluruumid 0,83 1,00   

mitteeluruumid 0,83 1,00   

        

        

Reovesi       

        

eluruumid 1,28 1,54   

mitteeluruumid 1,73 2,08   

 

 

 

Abonenttasu (ilma KM-ta) 

Abonenttasu rakendatakse teenust tarbivale kinnistule. 

Abonenttasu on kehtestatud Koigi Vallavalitsuse määrusega nr 2, 12.10.2005.a. 

veearvesti                         abonenttasu 

läbimõõt, mm                      eurot/kuus 

15                                          1,28               

20                                          2,56 

25   ja suurem                       3,83 

        

 

Fekaalide ja kogumismahutite tühjendamise teenust osutab alates 01.04.2013 ka Paide Vesi 

AS. Veoteenuse arvestuse aluseks on võetud, et kogumiskaeve tühjendatakse keskmiselt 2 

korda kuus ja/või vastavalt vajadustele. 
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5 KOIGI VALLA KESKKONNASEISUND 

5.1  ASUKOHT JA LÜHIKIRJELDUS. PINNAVORMID, 

GEOLOOGIA, PINNAVESI, PÕHJAVESI 

5.1.1 Asukoht ja lühikirjeldus 

 

Koigi vald asub Järvamaa kaguosas, piirnedes põhjas Kareda ja Koeru vallaga, läänes Paide ja 

Türi vallaga, lõunas Imavere vallaga ja idas Jõgevamaa Pajusi vallaga. Valla pindala on 204,4 

km
2
, millest haritavat maad on 34%, metsa 53%. Oma suuruselt on Koigi vald Järvamaa 12 

omavalitsusüksuse seas pindalalt viiendal kohal. 

Kaugus maakonnakeskusest Paidest on 17 km, Tallinnast 100 km ja Tartust 85 km. 
 

Koigi vallast saavad alguse või seda läbivad Pärnu ja Suur-Emajõe valglasse kuuluvad 

veejuhtmed ja nende lisajõed: Põltsamaa jõgi, Päinurme jõgi, Prandi jõgi, Neeva kanal jt. 

Neist Prandi jõgi on hea forellijõgi. Prandi jõgi saab alguse Prandi suurallikast ja 1,4 hektari 

suurusest Prandi allikajärvest. 

 

Olulisemad maavarad Koigi vallas on dolomiit, lubjakivi ja turvas. 

   

5.1.2 Maastik, pinnavormid, geomorfoloogia 
 

Maastikuliselt jääb Koigi vald peamiselt Pandivere kõrgustiku lõunaossa. Kirdes ulatuvad 

Koigi valla territooriumile Endla nõo äärealad ning idas kesk-Eesti moreenitasandik. Valla 

reljeef on põhiliselt tasandikuline ja lauge.  

5.1.3 Geoloogia 

Piirkonna pinnakatte moodustavad Kvaternaariaegsed liustiku ja liustikujõesetted. Rähkse 

saviliiv ja saviliivmoreeni paksus on umbes 2-4 m. Aluspõhja moodustavad Raiküla lademe 

savikad ja dolomiidistunud lubjakivid, millele järgnevad Alam-Siluri Juuru lademe 

dolomiidistunud kavernoorsed ja lõhelised lubjakivid. Edasi Ülem-Ordoviitsiumi Porkuni 

lademe dolomiidistunud kavernoorsed ja lõhelised lubjakivid ning kuni 45 m-ni Pirgu lademe 

lubjakivid. Pirgu lademe lubjakivi all lamavad savikad Vormsi lademe (O3vr) lubjakivid.  

Ordoviitsiumi ja Siluri vanusega lubjakivide, mergli ja dolomiitide kogupaksus on 100-170 

m. Lubjakivide all levivad Alamordoviitsiumi ja Kambriumi liivakivid ja savid, mille all on 

kristalne aluskord. 

5.1.4 Hüdrogeoloogia 

Koigi valla territooriumil võib eraldada kolm põhilist põhjaveekompleksi - Ordoviitsiumi-

Siluri lubjakivides leviv veekompleks ning Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi 

liivakivides levivad põhjaveekompleksid. Kaks viimast põhjaveekompleksi levivad 

sügavamal ja on suhteliselt veevaesed. Kvaternaarisetetes kohati leiduv põhjavesi on seostatav 

põhiliselt sporaadiliselt leviva moreenisiseste liivaläätsede veekihiga (QIIIg), mille paksus 

sõltub pinnakatte paksusest ja veerikkus pinnakatte lõimisest ja litoloogilisest koostisest. See 

veekiht on maapinnalt lähtuva reostuse suhtes kaitsmata. 
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Veevarustuse seisukohalt omab tähtsust pinnakatte all lamavates lubjakivides leviv Siluri-

Ordoviitsiumi veekompleks, milles võib eraldada kaks veekihti - Alamsiluri veekiht ja 

Ülemordoviitsiumi veekiht. 

Alamsiluri (S1) veekiht on seotud eelkõige Raikküla ja Juuru lademe lõheliste ja 

kavernoossete lubjakividega, kus esineb karstinähtusi. Veejuhtivus selles veekihis kõigub 

suurtes piirides, keskmiselt võib see olla 1000-2000 m
2
/d.  Veekiht toitub kvaternaarisetetest 

infiltreerunud sademetest ja on maapinnalt lähtuva võimaliku reostuse suhtes enamasti nõrgalt 

kaitstud. 

Ülemordoviitsiumi (O3)  veekihi moodustavad Ülemordoviitsiumi Pirgu lademe savikad 

lubjakivid, mis on tihti lõhelised ja kavernoossed. Ülallasuvast Alamsiluri veekihist eraldab 

seda suhteliselt vettpidav 6-7 m paksune Porkuni lademe dolomiidistunud lubjakivi kiht. 

Hüdrauliliselt on veekiht ülalpool lasuva Alamsiluri veekihiga seotud tektooniliste rikete, 

lõhede ja karstiõõnsuste kaudu. Ülemordoviitsiumi veekihi põhjavesi on surveline ja veekiht 

veerikas. Veekiht toitub Kvaternaari ja Alamsiluri veekihist infiltreerunud veest. Selle kihi 

põhjavett kasutatakse Järvamaal laialdaselt nii eramajapidamistes kui ka asulate 

ühisveevarustuses. 

 

5.1.5  Pinnavesi 
 

Vald piirneb idast ja lõunast Põltsamaa jõega, mille kogupikkus on 135 km, vesikonna pindala 

1310 km². Jõgi voolab Pandivere kõrgustiku lõunanõlva mööda Võrtsjärve nõkku ning suubub 

Suur-Emajõkke. Jõge iseloomustab rohke põhjaveeline (karstiallikatest) toitumine. 

Läänest piirneb vald Prandi jõega, põhjast valla territooriumi läbiv Neeva kanal, mis Koigini 

jõudes pöördub läände ja suubub Prandi jõkke. 

5.1.6 Põhjavesi 

Aktiivselt kasutatavaks loodusressursiks on põhjavesi (vt lähemalt alaptk 5.1.4). Põhjavett 

kasutatakse majandus- ja joogiveena. Joogivee kvaliteet vastab nõuetele, v.a. Sõrandu külas, 

kus üldraua sisaldus ületab SM määruse nr 82 normi ja senini puuduvad veetöötlusseadmed. 

Uurimata on paekivi kaevandamise mõju põhjavee kvaliteedile ja ressursi muutumisele. 

 

5.2 KESKKONNAKAITSE  

5.2.1 Keskkonnakaitse eesmärgid 

Keskkonnakaitsealase tegevuse eesmärk vallas on selline looduskeskkonna ja loodusvarade 

jätkusuutliku kasutamise tagamine, mis kindlustaks inimestele soodsa elukeskkonna ja 

vajalikud loodusressursid majanduse arenguks, kahjustamata seejuures oluliselt 

looduskeskkonda ning säilitades loodusliku mitmekesisuse. 

 

Valla peamiseks loodusrikkuseks on viljakas põllumajanduslik maa ja mets, maavaradest on 

olulisemad turba ja paekivi varud, vähesel määral leidub kruusa ja liiva. 

 

Valla põhjapoolne osa on rikas metsa poolest, metsades esineb põtru, metskitsi, metssigu. Osa 

metsast on looduskaitse nõuetest tulenevalt piiratud majandusliku kasutusega. 
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Vaatamisväärsusteks on nii kultuurmaastik (põllud, hoolitsetud külad, pargid, Prandi 

looduskaitseala) kui ka puutumatu loodus. Prandi looduskaitsealal on rajatud looduskeskus 

matkarajaga 

 

Koigi valla maakasutus 

 Metsamaa 53,5 % 10940 ha 

 Looduslik rohumaa 3,7 % 763 ha 

 Haritav maa 34,3 % 7002 ha 

 Õu 1 % 201 ha 

 Muu maa 7,5 % 1539 ha 

Pandivere nitraaditundlik ala 
 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2003. aasta määrusega nr 17 (jõustunud 01.07.2003.a.) on 

kehtestatud Pandivere nitraaditundliku ala kaitse-eeskiri. Määrusega on määratud 

nitraaditundlik ala, mis hõlmab muuhulgas peaaegu kogu Koigi valla territooriumi.  

 

Määrusega on määratud nitraaditundliku ala piires asuvad kaitsmata põhjaveega pae- ja 

karstialad pinnakatte paksusega kuni 2 meetrit ning kehtestatakse kitsenduste (s.o. 

tegevuspiirangute) ulatus allikate ja karstilehtrite ümbruses ning kaitsmata põhjaveega aladel. 

Joonisel 5.1 on Pandivere nitraaditundliku ala ülevaatekaart. 

 

 

Joonis 5-1Pandivere nitraaditundliku ala ülevaatekaart 
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5.3 MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 

5.3.1 Lubjakivi 

Koigi valla põhiliseks maapõuerikkuseks on kvaliteetne lubjakivi (dolomiit). 

 

Seni kõige värskem ehituslubjakivi uuring toimus 1990. a. ja selle töö alusel eraldati välja 

Kareda dolomiidimaardla. 

 

Uuringu aruande järgi on tegemist ehituskiviga, mille mark tugevuse järgi on “600” ja mis 

sobib nii killustiku tootmiseks kui ka valikuliselt viimistluskiviks. Kokku on varud arvatud 

412,6 hektarit, sellest 245,3 hektarit tarbevarudena (endine C2 kategooria) ja 167,3 hektarit 

prognoosivarudena. Varude suurusena on aruandes toodud 33,15 miljonit m³. Leiukoha 

lasumistingimused: katendi paksus 1,3 - 3,5 m, kasuliku kihi paksus 6,2 - 8,8 m ja veetase 

pinnast 3,25 - 8,4 m. Kuivõrd uuringuaruandes ei ole välja toodud valdade piire ega ka 

varusid valdade kaupa järgi eraldi arvutatud, ei saa ka täpselt tuua Koigi valla piiridesse jääva 

ploki varude suurust (maardla ulatub osaliselt ka Paide valla alale, kuid suuremas osas jääb 

siiski Koigi valla territooriumile). 

Seega on tegemist väga suurte ehituskiviks sobivate dolomiidi varudega, mille 

kasutuselevõttu võivad takistada siiski mitmed tegurid: maaomandi suhted, suhteliselt kõrge 

põhjavee tase, kohati küllaltki kõrge pinnakatte paksus jne. Sellest tulenevalt ei nähta 

käesolevas Koigi valla arengukavas ette järgmisi uusi uuringuid ja kaevanduste rajamist. 

 

Kareda dolomiidimaardlas kavandatava kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise 

aruanne sai Järvamaa Keskkonnateenistuse poolse heakskiidu 2007. aasta jaanuaris. Rajatava 

karjääri piirid määratletakse Koigi valla üldplaneeringus. 

 

Mitmed takistavad asjaolud, eelkõige keskkonna ja sotsiaalne taluvuspiir ei võimalda 

suuremamahulise paetootmise rajamist. 

5.3.2 Turvas 

Maavaradest leidub valla territooriumil ka turvast. Summaarsed turbavarud on küll suured, 

kuid tegemist on peamiselt hästilagunenud sooturbaga (varasem nimetus soo- ja väetisturvas), 

vähelagunenud kõrgsoo turvast (varasem nimetus alusturvas) valla aladel praktiliselt ei leidu. 

Sel põhjusel ei ole valla territooriumil ka turbatootmisalasid, kuivõrd pikka aega tunti 

turbatootmise alal huvi ainult alusturba vastu, väetiseturba tootmine on Järva maakonnas 

taastunud alles mõned aastad tagasi 

 

Turbatootmine suuremas mahus ei ole tõenäoline - maakonna olemasolevad tootmisalad 

töötavad alakoormusega ja uute tootmisalade rajamine nõuab ka suuri investeeringuid. 

5.3.3 Liiv ja kruus 

Pinnakattega seotud maavaradest leidub valla territooriumil ka liiva ja kruusa, kuigi see ei 

vasta olemasolevatel andmetel liiva ja kruusa kehtivatele kvaliteedinormidele, seega on tegu 

õigupoolest rohkem maa-ainesega. Sellist teedeehituseks sobivat materjali leidub eelkõige 

Vaali ümbruses. Varasemate uuringutega on Jussimäe sooaheliku seni kaevandamata osal 

prognoosivarudeks hinnatud 450 tuhat m
3
, seda 14,9 ha pindalal. Mõningased jääkvarud on ka 

endises Jussimäe karjääris. Vaali-Koeru suunal on kahe plokina 8,4 ha-l prognoositud 

varudena hinnatud 100 000 m
3
 kruusa. 
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Teedeehituseks sobiva materjali varud on valla vajadusteks piisavad. Täpsema ülevaate 

saamine valla maavaradest eeldab valla maavarade kaardi tellimist Eesti Geoloogiakeskusest. 

5.4    JÄÄTMEKÄITLUS 

Alates 1. märtsist 2011 teostab Koigi vallas olmejäätmete vedu AS Eesti Keskkonnateenused 

(endise ärinimega AS Veolia Keskkonnateenused). 

Jäätmeseaduses sätestatu kohaselt pole kirjaliku lepingu olemasolu jäätmevaldaja ja -vedaja 

vahel kohustuslik, kuid tõrgeteta koostöö tagamiseks ja võimalike arusaamatuste vältimiseks 

siiski vajalik. 

Täiendavat lisainformatsiooni saab lugeda AS Eesti Keskkonnateenused kodulehelt 

http://keskkonnateenused.ee/ . 

 

Vallavalitsus võib erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel (avalduse saab allalaadida lingi alt "Eeskirjad 

ja korrad"), kui jäätmevaldaja korraldab jäätmekäitluse ise. 

Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas hiljemalt 20. jaanuariks 

vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta ning peab arvestust, andes 

sellest nõudmise korral vallavalitsusele aru ja esitades vastavad dokumendid. 

 

Olmejäätmeid ladustatakse Väätsa prügilasse, mida haldab AS Väätsa Prügila. Ettevõtte 

aktsionär on ka Koigi vald.  

 

Ohtlike jäätmete vastuvõtuks korraldatakse vallas kogumisringe (viimati 03.05.2015). vastu 

võetakse seejuures: 

 Jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid; 

 Värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed; 

 Elavhõbedalambid; 

 Aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid ning muud meditsiinilised jäätmed; 

 Kemikaalide ja pestitsiidide jäätmed; 

 Elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavaid jäätmed; 

 Patareid ja akud. 

 

Koigi külas asub jäätmete kogumispunkt (keskkonnajaam) ja ohtlike jäätmete konteiner. 

Keskkonnajaama võib tuua suuregabariidilisi jäätmeid ja taaskasutuseks mõeldud tarbeasju. 

Ohtlikud jäätmed (ravimid, värvid, patareid jne) ja elektroonikajäätmed (vanad arvutid, 

juhtmega katkised elektritarvikud, külmkapid jne) paigutatakse katlmaja hoovis olevasse 

konteinerisse. 

Aknaklaasi, pakendi- ja paberikonteinerid asuvad Paju tn 1 (valitsejamaja) hoovis. 

http://keskkonnateenused.ee/
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6    KOIGI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONI HETKESEISUND 

6.1 ÜLDIST 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on Koigi vallas kaetud kolm asumit: Koigi küla, Päinurme 

küla ja Sõrandu küla. Neist kahele esimesele on kehtestatud ka reoveekogumisala ja 

väljastatud vee eriksutusluba. 

 

Nagu eelnevalt korduvalt käsitletud, on suurem osa ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniprobleeme suuremates külades: Koigi ja Päinurme, lahendatud 

Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) projekti „Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide  ja Roosna-

Alliku valla ja Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ 

raames. Projekt sai rahastamisotsuse 23.12.2009 ning kestvusaeg oli 2010-2013. Samas on 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniprobleemid lahendamata Sõrandu külas, mis oma väiksuse 

tõttu ei pääsenud ÜF Projekti. Veetarbimine Sõrandu puurkaevus jääb alla 5 m
3
 ööpäevas ja 

seega ei vaja piirkond ka vee-erikastusluba. Sõrandu reoveepuhasti on amortiseerunud ja ei 

tööta aastaid. 

Teiste külade elanikud saavad vee erakaevudest. Erapuurkaevusid on keskkonnaregistri 

andmetel Koigi vallas kokku 77.  

6.2   KOIGI KÜLA ÜHISVEEVÄRK 

6.2.1  Ühisveevärgi veetarbijad 

Koigi küla rajati endise mõisa keskuse baasil ning ehitati kolhoosi ehk ühismajandi keskuseks 

1970.-ndatel aastatel. 

 

Viimastel ametlikel andmetel (01.01.2015) on Koigi küla põhipiirkonna elanike koguarv 406. 

Ühisveevärgiga on neist varustatud ligikaudu 80%, 325 inimest. Kõigile küla kompaktse 

hoonestusega ala elanikele on antud võimalus liituda ühisveevärgiga.  

 

Lisaks elanikele on juriidilistest isikutest tarbijateks vallavalitsus, põhikool, lasteaed ja 

raamatukogu. 

Koigi küla suurimad ettevõtted, Koigi OÜ ja Elen Puidutöötlemise AS, 

ühisveevarustusteenust ei kasuta. 

 

Veekasutusbilansist Koigi valla kõigi külade lõikes annavad ülevaate tabelid 6-1...6-3. 

6.2.2 Põhjaveevarud ja veevõtt 

Koigi valla külade suhteliselt vähese veevõtu tõttu (oluliselt alla 500 m
3
/d) ühelegi külale 

eraldi põhjavee tarbevaru kinnitatud ei ole. Seega on lubatud veevõtt reguleeritud vee 

erikasutusloaga ning kaevu passijärgsete parameetritega. Koigi puurkaevule nr 13434 on vee 

erikasutusloaga kehtestatud maksimaalne ööpäevane veevõtt kokku 82 m
3
/d, millest jätkub 

küla veega varustamiseks nii täna kui ka perspektiivis. 
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Tabel 6-1 Koigi küla veetarbimisbilanss 2014-2027* 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne arv 325 325 325 325 320 320 330 340 350 360 370 380 390 400 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 50,2 50,2 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 

Müümata veekogus, % 16,0 13,3 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Müümata veekogus, m
3
/d 3,8 3,1 3,1 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 

Väljapumpamine, m
3
/d 24,7 24,2 25,1 25,0 25,5 26,2 27,7 29,1 30,6 32,2 33,8 35,4 37,1 38,8 

Võrkuandmine, m
3
/d 23,8 23,3 24,1 24,0 24,4 25,1 26,5 27,9 29,4 30,9 32,5 34,1 35,7 37,4 

Filtripesu, m
3
/d 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 

Tarbimine (müük), m
3
/d 20,0 20,2 21,0 21,6 22,0 22,6 23,9 25,1 26,5 27,8 29,2 30,7 32,1 33,7 

Elanike tarbimine m
3
/d 16,3 16,3 17,0 17,6 18,0 18,6 19,9 21,1 22,5 23,8 25,2 26,7 28,1 29,7 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Tabel 6-2 Päinurme küla  veetarbimisbilanss 2014-2027* 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne arv 118 118 118 118 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 46,6 42,4 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

Müümata veekogus, % 28,1 11,4 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Müümata veekogus, m
3
/d 2,7 0,8 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 

Väljapumpamine, m
3
/d 9,6 7,4 7,7 7,9 8,2 8,6 9,0 9,4 9,8 10,3 10,7 11,1 11,6 12,1 

Võrkuandmine, m
3
/d   7,0 7,3 7,5 7,8 8,2 8,5 8,9 9,3 9,7 10,2 10,6 11,0 11,5 

Filtripesu, m
3
/d   0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Tarbimine, m
3
/d 6,9 6,2 6,5 6,8 7,0 7,3 7,7 8,0 8,4 8,8 9,1 9,5 9,9 10,3 

Elanike tarbimine m
3
/d 5,5 5,0 5,2 5,5 5,7 6,0 6,4 6,7 7,1 7,5 7,8 8,2 8,6 9,0 

Juriidiliste isikute tarbimine, m
3
/d 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
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Tabel 6-3 Sõrandu küla veetrabimisbilanss 2014-2027* 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga liitunud elanike ligikaudne arv 32 32 32 34 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 

Elanike ühiktarbimine, l/in/d 46,9 43,8 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

Müümata veekogus, % 16,7 6,7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Müümata veekogus, m
3
/d 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Väljapumpamine, m
3
/d 1,8 1,5 1,8 2,0 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,7 5,1 5,6 6,1 

Tarbimine, m
3
/d 1,5 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 

Elanike tarbimine m
3
/d 1,5 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 

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

               Märkus: Kõigi tabelite puhul 2014. a on võetud 

tegelikuna, 2015. a  on arvestatud I kvartali 

põhjal, ülejäänud on prognoos. 
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6.2.3 Koigi küla puurkaevu tehnilised andmed 

Koigi küla ühisveevarustus baseerub ühel puurkaevul (Koigi asula puurkaev, katastri nr. 

13434). Lisaks ühisveevarustussüsteemi puurkaevule on Koigi külas teadaolevalt veel kaks 

erapuurkaevu (Koigi farmi puurkaev, katastri nr. 10041 ning Koigi töökoja puurkaev, 

katastri nr 10032). Erapuurkaevusid on keskkonnaregistri andmetel Koigi vallas kokku 77 

ja nendest Koigi külas asub 11. Kuna nimetatud puurkaevude kuuluvad eraomanikele ning 

puurkaevudest võetava veega ei varustata ühisveevarustussüsteeme, siis käesolevas töös 

nimetatud puurkaevude tehnilisi andmeid ei kajastata. 

 

Ühisveevärgi puurkaevu tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

 

Tabel 6-4 Koigi ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 

katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / 

-

kompleks 

Sügavus, 

m 

Staatiline 

veetase, m 

maapinnast 

Dünaamiline 

veetase, m 

maapinnast 

Deebit, 

m
3
/h 

Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2014, 

m
3
/d 

Koigi pk / 

13434 

1990 S-O 90 3,00 7,00 31,3 24,7 

 

6.2.4 Puurkaevpumplad- ja veetöötlusseadmed 

Koigi puurkaevpumpla 

Puurkaev nr 13434 on puuritud aastal 1990, kaevu sügavus on 90 m ja see paikneb Silur-

Ordoviitsiumi veekompleksis. Puurkaevu deebit on 31,3 m
3
/h. 

 

Puurkaevpumpla on täielikult rekonstrueeritud aastal 2013, mille käigus ehitati puurkaevu 

päise ümber uus hoone. Hoone on ehitatud Fibo plokkidest puhasvuugil ja välisvooder on 

kaetud kivipuruplaatidega (vt joonis 6-1). Maja ümber on betoonpanduse asemel rajatud 

korralik killustikplats, mis tagab sademevee pinnasesse imbumise. 

 

Vundamendiks on valatud plaatvundament, mis on ühtlasi pumpla põrandaks. Hoone on 

seestpoolt värvitud. 

 

Töötavas puurkaevus on uus süvaveepump. Pumpla ja veetöötlusüsteem on üheastmeline - 

veetöötlus ja võrkuandmine toimub süvaveepumbaga. Süvaveepump on varustatud 

sagedusmuunduriga. 

 

Süvaveepumba mark on Lowara ja parameetrid: Q=9 m
3
/h; H=42 m. 

 

Puurkaevpumpla on varustatud Callefiks OÜ tarnitud veetöötlusseadmetega. Süsteemi 

koosseisu kuuluvad: 

 

 kompressoriga aeratsioonisüsteem. 

 Eelaeratsioonimahuti täiendava hapnikukoguse ja piisava aeratsiooniaja 

saavutamiseks. 

 survefiltrid rauaeralduseks (2 tk, paiknevad paralleelselt). 

 Süsteemi tasakaalustamiseks ja rõhuregulatsiooniks hüdrofoor (300 l). 

 Rõhuandur. 
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Pumplasisene veetorustik on joogiveetorustiku sertifikaati omav PVC-U liimühendusega 

paigaldatav plasttorustik. 

 

Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse süvaveepumpla ja töödeldud vett. Uhtumist 

teostatakse regulaarselt, etteantud intervalli järel kell 3.00 öösel, mil tarbimine on kõige 

väiksem. 

 

 

Joonis 6-1 Koigi puurkaevpumpla ja VTJ hoone  

Pumplahoones on ette nähtud nii loomulik ventilatsioon kui on kasutusel õhukuivati. 

 

Pumplas on kaks impulssanduriga veearvestit - nii puurkaevust väljuva vee kui 

võrkuantava vee vooluhulga mõõtmiseks, nendevaheline näit on filtri pesuvee kogus. 

Pumplas on kaks proovivõtukraani – üks proovivõtmiseks puurkaevuveest enne filtreid, 

teine võrkuantavast veest proovivõtuks ja valamu. 

 

Hoone kütmine toimub kahe elektriradiaatori abil. Elektriradiaatorid on varustatud 

termoanduriga. 

 

Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on registriandmetel 50 m. Ala on tagatud, kuid 

piirdeaed ümbritseb pumplahoonet ligikaudu 2,5 m kauguse ristkülikuna hoone 

gabariitidest. 
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Joonis 6-2 Pumpla veetöötlusseadmete põhielemendid: aeratisoonimahuti ja 

paralleelfiltrid 

Filtrite pesu- ehk uhtevesi juhitakse eesvoolu väikese ülepumpla ja survetorustiku kaudu 

(De63). 

 

6.2.5 Koigi küla ühisveevärgi veekvaliteet 

 

Koigi küla ühisveevärgis on kohustuslik võtta ja analüüsida veeproove kooli söökla ja 

eramu kraanist ja puurkaevuveest, kat. nr 13434. Puurkaevust võetakse analüüse nelja aasta 

järel (järgmine 2018). Tavakontrolliks võetakse joogiveeproove igal aastal oktoobris. 

Süvaanalüüs tehti viimati aastal 2014, järgmine on plaanis aastal 2024. 

 

Puurkaevu ja joogivee analüüsitulemused on esitatud järgnevates tabelites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6-5 Koigi puurkaevuvee analüüsitulemused 
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Näitaja 

Lubatud 

piirsisaldus 

joogivees 

vastavalt 

määrus nr 

82 

Ühik 

Pk nr 13434 

toorvesi 

enne filtrit 

Koigi 

Põhikooli 

söökla kraan 

Koigi 

Põhikooli 

söökla kraan 

Koigi eramu  

Proovivõtu kuupäev   14.10.2014 15.10.2014 24.10.2013 22.10.2014 

Värvus   
mg/l 

Pt 
2 <2 5 2 

Maitse   palli - 1 
1 

 

Lõhn   1 1 1 1 

Hägusus  NHÜ <1 <1 <1 3,1 

pH 6,5-9,5   7,5 7,3 7,4 7,3 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 588 588 635 558 

Ammooniumioon  NH4-N 0,5 mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Nitritioon  NO2-N 0,5 mg/l 0,031 <0,003   

Nitraatioon NO3-N 50 mg/l <0,45 <0,45   

Oksüdeeritavus 5 
mgO2/

l 
1,2 1,4 

 
2 

Üldraud 200 µg/l 100 18   

Mangaan 50 µg/l 7 9  17 

Kloriidid 250 mg/l 10 10   

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,17 0,14   

Boor 1 mg/l - <0,06   

Sulfaadid 250 mg/l 45 45  41 

Antimon 5,0 µg/ l - <0,3   

Arseen 10 µg/ l - <0,1   

Benseen 1,0 µg/ l - <0,1   

Benso(a)püreen 0,01 µg/ l - <0,001   

 1,2- dikloroetaan 3,0 µg/ l - <0,1   

Elavhõbe 1,0 µg/ l - <0,2   

Kaadmium 5,0 µg/ l - 0,1   

Kroom 50 µg/ l - <0,1   

Nikkel 20 µg/ l - 0,6   

Pestitsiidide summa 0,5 µg/ l - Ei leitud   

Pestitsiidid 0,1 µg/ l - Ei leitud   

Plii 10 µg/ l - 0,3   

PAH 0,1 µg/ l - <0,05   

Seleen  10 µg/ l - <1   

Tetrakloroeteen ja     

trikloroeteen 
10 

µg/ l 
- 0,1 

 
 

Trihalometaanide summa 100 µg/ l - <1   

Tsüaniid 50 µg/ l - <3   

Vask 2,0 mg/ l - <0,01   

Alumiinium 200 µg/ l - 20   

Naatrium 200 mg/ l 4,2 3,5   

 Radioloogilised näitajad:   -    

Triitium 100 Bq/l -    

Efektiivdoos 0,1 mSv/a -    
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Näitaja 
Lubatud 

piirsisaldus 
Ühik 

PK 13434 

15.10.14 

Koigi 

Põhikooli 

kraan, 

15.10.14 

Koigi 

Põhikooli 

kraan, 

24.10.13 

Koigi 

elamu 

Pärna 6-1 

22.10.14 

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml 
0 0 0 0 

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml 
0 0 0 - 

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml 
0 0 0 - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 0 >300 0 - 

 

Nagu analüüsitulemustest nähtub, toimib rauaeraldussüsteem hästi ning indikaatorite ja 

keemiliste ühendite osas edastatakse elanikele normijärgse kvaliteediga vett. Silma torkab 

Põhikooli kraanis 15.10.2014 veeproovis analüüsitud kolooniate arv 22ºC: > 300PMÜ/1 

ml. Tõenäoliselt on tegemist juhusliku ületamisega ning Terviseamet on olukorrast 

informeeritud. Varasemates proovides pole viimastel aastatel mikrobioloogiliste näitajate 

osas ülenormatiivseid tulemusi tuvastatud. 

Märkida võib, et üldraua sisaldus oli normatiivi piires ka 2014. a oktoobris võetud 

puurkaevu veeproovis. Veidi omapärane on pH langus joogivees peale veetöötlust 

(puurkaevus 7,5, joogivees 7,3), kuna üldjuhul aeratsioon ja veetöötlus muudab vee 

leeliselisemaks. 

6.2.6 Koigi ühisveevõrk 

Suurem osa Koigi ühisveevõrku rekonstrueeriti ÜF Projekti "Ambla, Imavere, Kareda, 

Koigi, Paide ja Roosna Allika valla ning Paide linna ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine", raames aastatel 2012-2013. Aastal 2012 

toimusid põhiliselt projekteerimistööd, aastal 2013 ehitustööd. Kasutusload anti välja 

jaanuaris 2014. Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaevpumpla ja paigaldati sinna 

veetöötlusseadmed ning rekonstrueeriti põhilised ühisveevärgitorustikud (vt lisa 2 joonis 

1). 

 

Seega on suurem osa Koigi veevõrgust aastal 2013 renoveeritud. 

 

Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (kaardilt mõõdetuna): 

 

Toru diameeter 

(mm) De või 

DN Pikkus, m Materjal  

Rajamise aeg 

(või ligikaudne 

vanus) 

De63 1457 PE 

2013 ÜF 

Projekt 

De50 245 PE 

2013 ÜF 

Projekt 

De(DN)32-80 525 Malm/teras/plast 1980-2009 

Kokku 2227 

   

Kokku on Koigi veetorustiku pikkus kaardilt mõõdetuna ligikaudu 2,2 km. Sellest on 

tänaseks 76% rekonstrueeritud. Halvas, märkimisväärselt halvas või avariilises seisundis 
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veetorustiku lõike ei esine, millest annab tunnistust ka madal veekadude osakaal. 

Perspektiivis on soovitav hoida kogu müümata vee osakaal võrkuantavas vees 10% juures, 

mis on aktsepteeritav. 

 

6.2.7 Koigi küla tuletõrjeveevarustus 

Valla perspektiivse veevarustusskeemi väljatöötamisel lähtuti põhieesmärgist, s.o. 

elanikkonna varustamisest majandus- joogiveega. Kuna olemasolev veevarustussüsteem ei 

võimalda saada vett tuletõrje vajaduseks veevõrgust, ei seatud ka omaette eesmärgiks 

arendada tuletõrjeveevarustus tulevikus välja hüdrantide baasil. Tuletõrjevee saamiseks 

hüdrantidest oleks vajalik tagada vooluhulk 10 l/s kolme tunni jooksul, mis eeldab vastava 

veereservi olemasolu ning nimetatud vooluhulga järgi dimensioneeritud jaotustorustikku 

(üldjuhul De110 või rohkem). Arvestades suhteliselt väikese majandus-joogivee tarbimise 

järgi dimensioneeritavat perspektiivset jaotustorustikku, oleks võimalik hüdrante 

paigaldada vaid vähestesse piirkondadesse, mistõttu jääks ka tulevikus alles vajadus 

veevõtukohtade järele.  

 

Küla tuletõrje veevajadus on kaetud kolme tuletõrjevee mahuti ja kuivhüdrandiga (veevõtt 

päästeauto imipumbaga). Mahutid on betoonist, maht: 150 m
3
, 108 m

3 
ja vallale kuuluv 

mahuti 100 m
3
 (joonis ...). Kõik tuletõrjeveevõtukohad on rekonstrueeritud, valla mahuti 

rajati aastal 2013. AS Paide Vesi suurim tuletõrje veevõtukohta paikneb Aasa tänaval, 

Pärna 6 maja kõrval (joonis ...). 

 

 

Joonis 6-3 Vallale kuuluva uue tuletõrjeveevõtukoha maapealne vaade 
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Joonis 6-4 AS Paide Vesi Koigi suurima tuletõrjeveevõtukoha maapealne vaade 

(tagapool Pärna 6 elamu) 

6.2.8 Kokkuvõte Koigi küla ühisveevärgisüsteemist 

Koigi vallakeskuses Koigi külas on ühisveevärgiga kindlustatud ligikaudu 325 inimest ehk 

suurem osa kompaktse hoonestusega ala elanikest ja kõik munitsipaalasutused. 

 

ÜF Projekti "Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna Allika valla ning Paide 

linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" raames, aastatel 2012-

2013, rekonstrueeriti puurkaevpumpla ja paigaldati sinna veetöötlusseadmed, 

rekonstrueeriti põhilised ühisveevärgitorustikud ja korrastati küla tuletõrjeveevarustus. 

 

Hetkel vajab rekonstrueerimist vähesel määral Pärna tn ja Kaasiku põik veetorustiku 

lõigud ja osaliselt Rohelise tn (Roheline 1 - Roheline 6 vahemik). 

6.3   PÄINURME KÜLA ÜHISVEEVÄRK 

6.3.1 Üldist 

Päinurme küla asub Koigi valla idaosas, valla keskusest Koigist ligikaudu 16 km ja 

maakonnakeskusest Paidest 34 km kaugusel. 

6.3.2 Ühisveevärgi veetarbijad 

Ühisveevärgiga on varustatud ligikaudu 115-120 elanikku. Kuna küla elanike arv on viimase 3-

4 aastagagi kiiresti vähenenud, on raske välja tuua täpset ühisveevärgi tarbijate arvu, samas on 

kõigile küla kompaktse hoonestusega ala elanikele antud võimalus liituda ühisveevärgiga. 

Ühisveevärgi veega on ühendatud ka kultuurimaja, raamatukogu, internaatkool, postkontor, 

päevakeskus. 

 

Veekasutusbilansist annab ülevaate tabel 6.2. 
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6.3.3 Põhjaveevarud ja veevõtt 

Koigi valla külade väiksuse ja vähese veevõtu tõttu ühelegi külale eraldi põhjavee 

tarbevaru kinnitatud ei ole. Seega on lubatud veevõtt reguleeritud vee erikasutusloaga ning 

kaevu passijärgsete parameetritega. Päinurme puurkaevule, kat nr 24486, on vee 

erikasutusloaga kehtestatud maksimaalne ööpäevane veevõtt: 33 m
3
/d ja kaevu enda 

tootlikkus on: 6 m
3
/h. Mõlemast parameetrist jätkub piirkonna tarbijatele veeteenuse 

tagamiseks suure varuga. 

 

6.3.4 Päinurme puurkaevu tehnilised andmed 

Päinurmes asub kolm puurkaevu – ühisveevärgi uus puurkaev nr 24486 (rajatud 2008), 

ühisveevärgi vana puurkaev nr 10350 ja internaatkooli puurkaev nr 10195. Neist kaks 

esimest kuuluvad AS-le Paide Vesi, kolmas koolile. Uue puurkaevu rajamise põhjus oli 

selles, et olemasoleva puurkaevu (samuti mitte tehniliselt kuigi vana, rajatud 1987) vees oli 

ülenormatiivses koguses fluoriidi ning hüdrogeoloogilise informatsiooni kohaselt oli 

piirkonnas lootust saada normatiivse kontsentratsiooniga fluoriidi sisaldavat vett 

madalamast puurkaevust. Vanema puurkaevu sügavus on 125 m ning see pumpab vett 

Ordoviitsiumi veekompleksist ning uue puurkaevu sügavus 50 m ning rajatud on see 

Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi Siluri tasemele. 

 

Kooli puurkaevu ei kasutata, see jäetakse reservi (võrguühendus on loodud ka külaga, 

seega võimalus kasutada Päinurme hädaolukorra puurkaevuna); ülenormatiivses koguses 

fluori sisaldava veega ühisveevärgi vanem puurkaev on soovitav tamponeerida. 

 

Töötava ÜVK puurkaevu tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

Tabel 6-6 Päinurme ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 

katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / -

kompleks 

Sügavus, 

m 

Staatiline 

veetase, m 

maapinnast 

Dünaamiline 

veetase, m 

maapinnast 

Deebit, 

m
3
/h 

Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2014, 

m
3
/d 

Päinurme pk 

/ 24486 

2008 S-O 50 2,0 2,1 6,0 6,2 

 

6.3.5 Puurkaevpumpla- ja veetöötlusseadmed 

Päinurme uus puurkaev on rajatud aastal 2008, sügavus 50 m ning deebit 6 m
3
/h. 

Puurkaevpumpla varustab kogu elanikkonda, kultuurimaja, raamatukogu, internaatkooli, 

postkontorit, päevakeskust. 

 

Pumplale on samal aastal, 2008, paigaldatud veetöötlusseadmed rauaärastuseks. Objekt 

anti tervikuna üle aastal 2009. 

 

Veetöötlusseadmed on paigaldatud Callefiks OÜ poolt ning skeemi kuulub: 

 

 kompressoriga aeratsioonisüsteem. 

 survefiltrid raua- (mangaanieralduseks) (2 tk, paiknevad paralleelselt). 

 Süsteemi tasakaalustamiseks ja rõhuregulatsiooniks hüdrofoor (300 l). 
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 Rõhuandur. 

 

Pumplasisene veetorustik on joogiveetorustiku sertifikaati omav PVC-U liimühendusega 

paigaldatav plasttorustik, veetöötlusfiltrite osas terastorustik, osa ühendusi on ka PE-

materjalist. 

 

Filtermaterjali uhtumiseks kasutatakse süvaveepumpa ja pesuks kasutatakse puurkaevuvett. 

Uhtumist teostatakse regulaarselt, etteantud intervalli järel kell 3.00 öösel, mil tarbimine on 

kõige väiksem.  

 

Puurkaevpumba tööd juhib sagedusmuundur. Pumplasse on paigaldatud kaks 

impulssanduriga veearvestit nii puurkaevust veevõtu kui võrkuantava veevõtu 

määramiseks ja proovivõtukraanid nii puurkaevust kui peale filtreerimist veeproovide 

võtmiseks. Vajalik temperatuur tagatakse elektriradiaatoriga. Rauaärastusseade tagab 

hetkel nõutud veekvaliteedi veevõrgus, mis nähtub ka aastal 2014 võetud veeproovist. 

 

 

 

Joonis 6-5 Päinumre puurkaevpumpla välisilme ja sisevaade 

Päinurme puurkaevpumpla sanitaarkaitseala ulatus on registriandmetel 50 meetrit. 
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Filtrite uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni eesvoolu isevoolse torustiku kaudu (vt ka 

lisa, joonis). 

 

 

Joonis 6-6 Päinurme pumpla läheduses paikneb lammutamisele kuuliv kortermaja 

6.3.6 Päinurme ühisveevärgi veekvaliteet 

Päinurme küla ühisveevärgis on kohustuslik võtta ja analüüsida veeproove iga-aastaselt 

õpilaskodu Tuulepesa kraanist, iga viie aasta järel puurkaevust, kat. nr 24486 (järgmine 

2017) ja elamu 3-1 kraanist. Süvakontroll on plaanis 2018. a okt (viimati teostatud 2009. 

a), veeproov puurkaevust plaanis 2017. a oktoobris. 

 

Puurkaevu ja joogivee analüüsitulemused on esitatud järgnevas tabelis. 
  

Tabel 6-7 Päinurme puurkaevu ja joogiveekvaliteedi analüüsitulemused (2013/2014)  

Näitaja 

Lubatud 

piirsisaldus 

joogivees 

vastavalt 

määrus nr 

82 

Ühik 

Pk nr 

24486 

toorvesi 

enne filtrit 

Õpilaskodu 

Tuultepesa 

kraan 

Elamu 3-1 

kraan 

Proovivõtu kuupäev   24.10.2013 22.10.2014 22.10.2014 

Värvus   
mg/l 

Pt 
31 7 9 

Maitse   palli - - - 

Lõhn   2 1 1 

Hägusus  NHÜ 5,1 <1 <1 

pH 6,5-9,5   7,2 7,3 7,3 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 674 595 594 

Ammooniumioon  NH4-N 0,5 mg/l 0,16 <0,02 <0,02 

Nitritioon  NO2-N 0,5 mg/l <0,003 <0,003 <0,003 

Nitraatioon NO3-N 50 mg/l <0,45 >0,45 >0,45 
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Oksüdeeritavus 5 
mgO2/

l 
3,5 2,6 2,8 

Üldraud 200 µg/l 2370 43 57 

Mangaan 50 µg/l 58 7 9 

Kloriidid 250 mg/l 9 8 8 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,15 0,15 0,16 

Sulfaadid 250 mg/l 41 35 37 

Naatrium 200 mg/ l 5,3 3,1 2,9 

 

Näitaja 
Lubatud 

piirsisaldus 
Ühik 

Pk nr 24486 

toorvesi enne 

filtrit 

Õpilaskodu 

Tuultepesa 

kraan 

Elamu 3-1 

kraan 

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/

100 ml 
0 0 0 

Escherichia coli 0 
PMÜ/

100 ml 
0 0 0 

Enterokokid 0 
PMÜ/

100 ml 
0 0 0 

Kolooniate arv 22ºC 100 
PMÜ/

1 ml 
0 0 0 

Analüüsitulemuste põhjal võib öelda, et kõik joogivees mõõdetud komponendid vastavad 

lubatud normidele vastavalt määrusele nr 82, sealhulgas üldraua sisalduse osas. 

Põhjavees on ülenormatiivne üldraua- ning mõningal määral ka mangaanisisaldus, kuid 

veetöötlus tagab joogivees nõutavad sisaldused nii üldraua kui mangaani osas. 

 

Kohati on puurkaevuvees silmatorkavalt kõrge värvus ning suhteliselt kõrge on 

oksüdeeritavus (PHT), kuigi igati normi piires. See on tingitud ilmselt suhteliselt madala 

kaevu tavapärastest omadustest. 

6.3.7 Päinurme ühisveevõrk 

Analoogselt Koigiga renoveeriti aastatel 2012-2013 suur osa Päinurme olulisematest 

veetorustikulõikudest. Päinurmes on varasematel aegadel olnud palju hajali asuvaid 

tootmishooneid, mistõttu on ka üldine torustiku pikkus suurem kui Koigis. Erinevalt 

Koigist rajati Päinurmesse 2013. aastal ka osaliselt De90 torustikke ning lühike lõik isegi 

De110 (tuletõrjemahuti(te) täitmiseks). 

Vanimad küla torustikud pärinevad 1970.-ndatest-1980.-ndatest. 

 

Piirkonnas on veetorustike kogupikkus kaardilt mõõdetuna ligikaudu 3497 m.  

 

Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (vt ka lisa joonised): 

Jrk nr Toru 

diameeter 

(mm) 

Pikkus, m Materjal ehitusaasta 

1 De110 202 PE 2013 

2 De90 207 PE 2013 

3 De63 1074 PE 2013 
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4 De40 105 PE 2013 

5 De32 309 PE 2013 

6 Muud DN25-

DN100 

1600 Malm/teras 1970-1990 

Kokku 3497   

 

689 m olemasolevat torustikku, mis ühendab vanemat puurkaevu ja küla veevõrku, ei 

kasutata ning selle jätsime arvestusest välja.  

 

Torustike maht on kasvanud peamiselt vajalike ühenduste tegemise tõttu – varasem 

internaatkooli puurkaevu tarbimispiirkond ühendati ühisveevärgitorustikuga. 

 

Veidi üle poole kogu küla veetorustikust moodustab 2013 renoveeritud torustik, likvideeriti 

kõige amortiseerunumad ja avariilisemad lõigud. 

 

Hetkel puudub info halvas või avariilises seisundis vanemate veetorustiku lõikude kohta. 

 

6.3.8 Päinurme tuletõrjeveevarustus 

Päinurme külas asub kaks kuivhüdranti ja tuletõrjeveemahutit. Päästeauto saab 

aastaringselt tuletõrjevett hüdrandi kaudu oma imipumbaga. Mahutite maht on kummalgi 

108 m
3
, neist üks asub kultuurimaja, teine raamatukogu lähedal. Üks tuletõrjereservuaar on 

raudbetoonist, teine klaasplastist. 

 

 

Joonis 6-7 Päinurme tuletõrjeveevõtukoht 

6.3.9 Kokkuvõte Päinurme ühisveevärgisüsteemist 

Päinurme külas on ühisveevärgiga kindlustatud ligikaudu 120 inimest ehk suurem osa 

kompaktse hoonestusega ala elanikest ja kõik munitsipaalasutused. 
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ÜF Projekti "Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna Allika valla ning Paide linna 

ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" raames, aastatel 2012-2013, 

rekonstrueeriti põhilised ühisveevärgitorustikud ja korrastati küla tuletõrjeveevarustus. 

KIK Keskkonaprogrammist rajati uus puurkaevpumpla ja paigaldati sinna 

veetöötlusseadmed aastal 2008. 

Hetkel vajab veega varustamist üks reoveekogumisalal asuv ja ilma teenusteta 

majapidamine. 

 

6.4 SÕRANDU ÜHISVEEVÄRK 

6.4.1 Üldist 

Sõrandu küla paikneb valla keskosas, ligikaudu 6,5 kilomeetri kaugusel Koigi külast. 

Sõrandu kaugus maakonnakeskusest Paidest on ligikaudu 22 km.  

6.4.2  Ühisveevärgi veetarbijad  

Ligikaudu 100 Sõrandu elanikust tarbib ühisveevärgi vett ca 32 inimest – kahe korrusmaja 

ja mõne eramu elanikud. 

 

Tööstus piirkonnas puudub. 

 

Kuna veetarbimine on püsivalt alla 5 m
3
/d, ei nõuta puurkaevu puhul ka vee-

erikasutusluba. 

 

Mitmed eramajade omanikud on tundnud huvi perspektiivse ühisveevärgiga liitumise 

vastu. 

 

Veekasutusbilansist annab ülevaate tabel 6-3. 

6.4.3 Sõrandu puurkaevu tehnilised andmed 

Sõrandu ühisveevärgisüsteemi puurkaev (varasemalt nimetatud ka 

elamute/kaupluse/söökla puurkaevuks) on rajatud aastal 1964, katastri nr 10029. 

Puurkaevu tehnilistest andmetest annab ülevaate järgmine tabel. 

Tabel 6-8 Sõrandu ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed ja tänane veevõtt 

Puurkaev / 

katastri nr 

Rajamisaasta Veekiht / -

kompleks 

Sügavus, 

m 

Staatiline 

veetase, m 

maapinnast 

Dünaamiline 

veetase, m 

maapinnast 

Deebit, 

m
3
/h 

Tegelik 

keskm 

veevõtt 

2014, 

m
3
/d 

Sõrandu pk / 

11349 

1964 S-O 90 4,00 29,5 9 1,5 
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6.4.4 Puurkaevpumpla 

Sõrandu puurkaevpumpla 

 

Puurkaevpumplaks on vana ja suhteliselt kehva väljanägemisega (ja sisemusega) 

tellishoone. Renoveeritud on plekk-katus. Täiustatud ja renoveeritud on 

automaatikasüsteemi, sealhulgas on pumpla varustatud uue membraanhüdrofoori ja 

sujuvkäivitusega puurkaevu süvaveepumbaga. 

 

Veetöötlusseadmed puuduvad. Puudub ka küttesüsteem - torustikud ja hüdrofoor on 

soojustatud „sissepakkimise“ teel. 

 

Pumpla põrand paikneb allpool maapinda, sealhulgas puurkaevu päis. 

 

Tõenäoliselt puudub mõte pumplahoone renoveerimisel, lihtsam on see lammutada, täita 

maa-alune šaht ning välja ehitada puurkaevu päise ümber uus hoone ja varustada see 

kaasaegsete rauaeraldusseadmetega. 

 

 

Joonis 6-8 Sõrandu puurkaevpumpla välisilme ja sisevaade (uks avaneb sissepoole, 

hoones näha „sissepakitud“ 300 l hüdrofoor 
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Joonis 6-9 Sõrandu pumpla sisevaade, puurkaevu päis ja „soojustatud“ torustik 

Sõrandu puurkaevpumpla sanitaarkaitseala ulatuseks on 50 m. 

6.4.5 Sõrandu ühisveevärgi veekvaliteet 

Kuna küla veetarbijate arv on alla 50 inimese, siis Terviseamet kohustuslikku veekvaliteedi 

kontrollikava Sõrandu külale pole väljastanud, kuid puurkaev on neil arvel. 

Puurkaevuvee analüüsitulemused aastast 2013 on esitatud järgnevas tabelis.  

 

Tabel 6-9 Sõrandu puurkaevuvee analüüsitulemused 

Näitaja 

Lubatud piirsisaldus 

joogivees vastavalt määrus 

nr 82 

Ühik Pk nr 10029  

Proovivõtu kuupäev   24.10.2013 

Värvus   mg/l Pt 18 

Maitse   palli  

Lõhn   2 

Hägusus  NHÜ 3,2 

pH 6,5-9,5   7,2 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 695 

Ammooniumioon  NH4-N 0,5 mg/l 0,33 

Nitritioon  NO2-N 0,5 mg/l <0,003 

Nitraatioon NO3-N 50 mg/l <0,45 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 4,4 

Üldraud 200 µg/l 280 

Mangaan 50 µg/l 9 

Kloriidid 250 mg/l 10 

Fluoriidid 1,5 mg/l  

Sulfaadid 250 mg/l 15 

Naatrium 200 mg/ l  

 

Näitaja Lubatud piirsisaldus Ühik Pk nr 10029  

Coli-laadsed bakterid  0 
PMÜ/100 

ml 
0 

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml 
0 

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml 
0 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 10 

 

Analüüsitulemuste põhjal võib öelda, et vastavalt määrusele nr 82, on ülenormatiivne 

üldraua sisaldus ning piirkonnale ilmselt tavapäraselt värvuse näitaja. Vastavalt määrusele 

nr 1 kuulub vesi üldraua sisalduse põhjal II-kvaliteediklassi, kuid värvuse näitaja ületab 

isegi III-kvaliteediklassi (10 mg/l Pt). 
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6.4.6 Sõrandu ühisveevõrk 

Sõrandu puhul on tegemist hajaasustusega külaga, mistõttu on ühisveevarustussüsteem 

välja arendatud ainult küla keskuse korrusmajade ja elamute piirkonnas. Olemasolevast 

kolmest korrusmajast üks on lammutatud, nii et veega on tänase seisuga varustatud kaks 

korrus- ja üks ridaelamu. Osa kortereid Sõrandu korrusmajades ei ole kasutusel. Lisaks 

nendele on veevõrguga ühendatud ka korrusmajade läheduses asuvad 3 ühepereelamut 

ning veel mõned vanemad elamud. Veevõrk kulgeb suuremalt jaolt üle kinnistute. Veevõrk 

on rajatud terastorudest ning ajavahemikus 1960.-ndatest kuni 1980.-ndate aastateni. 

Torustiku kogupikkus ligikaudu 990 m, tegemist on tupikvõrguga. 

 

Perspektiivis vajab kogu Sõrandu küla ühisveevõrk väljavahetamist, kuna torustik on vana, 

amortiseerunud ja ei vasta ÜVK seaduse mõistes nõuetele. 

6.4.7 Sõrandu tuletõrjeveevarustus 

Sõrandu ainus tuletõrje veevõtukoht asub tänase seisuga küla kirdeosas, kompaktse 

asutusega alalt väljas, farmi ja töökodade piirkonnas sealse erapuurkaevu lähistel (vt lisa, 

joonis). 

ÜVKA-s näeme ette kahe uue tuletõrje veevõtukoha (kuivhüdrandi) rajamise külla – 

päästeteenistuse naabrusesse ning küla keskele olemasolevate korruselamute lähistele. 

6.4.8 Kokkuvõte Sõrandu ühisveevärgisüsteemist 

Sõrandu küla ühisveevärgisüsteemi kuulub üks puurkaevpumpla ning veevärgi tupikvõrk. 

Kogu süsteem on aastaid rekonstrueerimata ning on pigem mitterahuldavas kui rahuldavas 

seisundis. 

 

6.5 KOIGI KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

6.5.1 Üldist 

Koigi külas on ühiskanalisatsiooniga varustatud ligikaudu 325 elanikku analoogselt 

ühisveevärgile. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ka kõik munitsipaalasutused: 

vallavalitsus, põhikool, lasteaed ja raamatukogu. 

Kõigile küla kompaktse hoonestusega ala elanikele on antud võimalus liituda 

ühiskanalisatsiooniga.  

 

Koigi valla külade reoveebilansid on esitatud järgmistes tabelites. 
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Tabel 6-10 Koigi küla reoveebilanss 2014-2027* 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 

ligikaudne arv 

325 325 325 325 320 320 330 340 350 360 370 380 390 400 

Elanike eritarbimine, l/in/d 50,2 50,2 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 

infiltratsioon, % 3,5 3,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

infiltratsioon, m
3
/d 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 

puhastamine ja loodusesse juhtimine, m
3
/d 20,0 20,9 22,0 22,7 23,1 23,7 25,0 26,4 27,8 29,2 30,7 32,2 33,7 35,3 

reovee vastuvõtt (müük), m
3
/d 19,3 20,1 21,0 21,6 22,0 22,6 23,9 25,1 26,5 27,8 29,2 30,7 32,1 33,7 

Elanikelt reovee vastuvõtt m
3
/d 16,3 16,9 17,0 17,6 18,0 18,6 19,9 21,1 22,5 23,8 25,2 26,7 28,1 29,7 

Juriidilistelt isikutelt reovee vastuvõtt, m
3
/d 3,0 3,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

Tabel 6-11 Päinurme küla reoveebilanss 2014-2027* 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 

ligikaudne arv 

105 105 105 105 105 105 122 124 126 128 130 132 134 136 

Elanike eritarbimine, l/in/d 47 47 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 

infiltratsioon, % 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

infiltratsioon, m
3
/d 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

puhastamine ja loodusesse juhtimine, m
3
/d 6,2 6,3 6,3 6,5 6,7 6,9 8,1 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 

reovee vastuvõtt (müük), m
3
/d 6,2 6,1 6,0 6,2 6,4 6,6 7,7 8,0 8,4 8,8 9,1 9,5 9,9 10,3 

Elanikelt reovee vastuvõtt m
3
/d 4,9 4,9 4,7 4,9 5,1 5,3 6,4 6,7 7,1 7,5 7,8 8,2 8,6 9,0 

Juriidilistelt isikutelt reovee vastuvõtt, m
3
/d 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
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Tabel 6-12 Sõrandu küla reoveebilanss 2014-2027* 

Näitaja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike 

ligikaudne arv 

      34 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 

Elanike eritarbimine, l/in/d       53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

infiltratsioon, %       5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

infiltratsioon, m
3
/d       0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

puhastamine ja loodusesse juhtimine, m
3
/d       1,9 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 4,4 4,9 5,3 5,8 

reovee vastuvõtt (müük), m
3
/d       1,8 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 

Elanikelt reovee vastuvõtt m
3
/d       1,8 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,5 

Juriidilistelt isikutelt reovee vastuvõtt, m
3
/d       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Märkus: Kõigi tabelite puhul 2014. a on võetud tegelikuna, 2015. a  on arvestatud I kvartali põhjal, ülejäänud on prognoos. 
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6.5.2 Koigi küla ühiskanalisatsioonivõrk 

Koigi küla ühiskanalisatsioonivõrgu isevoolse torustiku pikkus on kaardilt mõõdetuna 

2862 m, millest ligikaudu 1402 on rekonstrueeritud ja rajatud aastal 2013. 

 

Survekanalisatsioonitorustiku pikkus on kokku ca 917 m, millest 731 m, peapumpla ja 

reoveepuhasti vahelisest trassist, vajab rekonstrueerimist, 62 m kuulub vallale (lasteaia 

reoveepumplast lähtuv survetorustik) ning 90 m on puurkaevpumpla veetöötlusjaama 

uhteveetorustik. 

RP-1-st lähtuva survetorustiku pikkus on ca 57 m ning reoveepuhasti rekonstrueerimise 

käigus rajati uus puhastisse suunduv survetorustiku lõik: 122 m PE De110. 

 

Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (vt ka lisa joonised): 

Jrk nr Toru 

diameeter 

(mm) 

Pikkus, m Materjal ehitusaasta 

Isevoolne torustik 

1 De160 1402 PVC 2013 

2 DN150-200 1460 Keraamilised/metall/plast 

jm  

1970.-80.-

ndad 

Isevoolsed kokku 2862   

Survetorustik 

1 Dn150 731 Malm? 1980.-ndad 

2 De110 57 PE 2013 

3* De63* 90* PE* 2013* 

4** De63** 62** PE** 2013** 

Survetorustik kokku 945   

Märkused:*Puurkaevpumpla uhteveetorustik 

**valla omandis olev torustik 

 

6.5.3 Reoveepumplad 

Koigi külas on kokku kolm reoveepumplat, millest üks on valla omandis: lasteaia pumpla 

ja kaks ülejäänut kuuluvad AS-le Paide Vesi. Kõik reoveepumplad on kompaktsed maa-

alused plastkorpuses (PE) pumplad. Pumplatel on kaks kordamööda režiimil töötavat 

sukelpumpa. Pumpade tööd juhitakse nivooanduriga, pumbad on igaks juhuks dubleeritud 

ka ujukitega (avariiujukid). Pumpade tööd juhitakse nivooanduriga, pumbad on varustatud 

ka ujukitega (avariiujukid). Pumplate seadmed on roostevabast terasest AISI316, pumplad 

on varustatud teenindusplatvormidega ja redelitega pumpla põhjani. 

 

Reoveepumplad on varustatud kaugjälgimis-, sealhulgas häireedastusseadmetega. Voolulga 

mõõtmist pumplates ei toimu. 
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Joonis 6-10 Koigi reovee peapumpla nr 2 

 

 

Joonis 6-11 Koigi reoveepumpla 1 (kooli pumpla) 

6.5.4 Sademevesi ja drenaaž 

Koigi külas puudub drenaaž- ja sademeveesüsteem. 

6.5.5 Koigi reoveepuhasti 

Reoveepuhasti väljundi reostuskoormus 

 

Koigi küla reoveebilansist annab ülevaate tabel 6.10 

 

Suublasse juhitavad reoveekoomused aastatel 2014-2015. I kvartal, on esitatud järgnevas 

tabelis vastavalt reoveeanalüüsidele ja saastetasu deklaratsioonidele. 
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Tabel 6-13 Koigi reoveepuhasti väjundi reostuskoormus  

Saasteaine Lubatud 

heitvee 

väljund-

kontsentrat

-sioonid 

(mg/l) 

vastavalt 

veeluba 

L.VV/3211

87 

Kontsent

ratsioon 

2014. a I 

kv, mg/l 

Reovee-

kogus, 

kg/d* 

Kontsentrat-

sioon 2014. 

a II kv, mg/l 

Reovee-

kogus, 

kg/d* 

Kontsentrat-

sioon 2014. 

a III kv, mg/l 

Reovee

-kogus, 

kg/d* 

Kontsent-

ratsioon 

2014. a IV 

kv, mg/l 

Reovee-

kogus, 

kg/d* 

Kontsent

-ratsioon 

2015. a I 

kv, mg/l 

Reovee

-kogus, 

kg/d* 

Sisenev 

kontsent-

ratsioon 

2014  

Puhasti 

puhastus-

aste , % 

BHT7 25 3,8 0,08 10 0,22 3 0,06 6,3 0,13 4,9 0,1 1300 100 

Heljum 35 9,2 0,19 15 0,33 9,3 0,22 11 0,22 3,4 0,07 1200 99 

KHT 125 42 0,89 29 0,58 15 0,3 28 0,56 16 0,32 2600 99 

pH** 6-9** 7,7  7,2  7,36  7,1  6,9    

Nüld** 60** 42 0,89 12 0,22 42 0,89 19 0,39 35 0,73 133 78 

Püld 2,0 1,1 0,02 0,6 0,01 0,97 0,02 1,3 0,02 0,66 0,01 17 94 

*Märkus: arvestatud juhuproovide kontsentratsioonide ja aastakeskmise ööpäeva vooluhulga järgi, saastetasu deklaratsioonide alusel, kuid teisendatud ööpäevastele 

kogustele, kg/d 

**alates 01.01.2015 on kohustuslike mõõdetavate komponentide hulgas Nüld, pH, mis varem olid saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu 

arvutatakse. 

 

Vastavalt 2014 a tegelikele koormustele moodustas Koigi inimekvivalentide arv BHT7 = 60 g/ ie d: 433 ie-d 
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Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu ja nende 

piirmäärad, on:  

BHT7 : 25 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 125 mg/l. 

Püld: 2,0 mg/l 

Nüld: 60 mg/l 

 

Muud nõuded on järgmised: 

 

Korra kvartalis tuleb võtta heitveeproovid järgmistest komponentidest: BHT7, Heljum, Püld, 

Nüld., KHT, pH. 
 

Kokkuvõttes saab puhasti töö ja puhastustulemustega rahule jääda, puhastist väljuv 

heitvesi vastab veeloa nr L.VV/321187 järgsetele heitveenõuetele. 

Reoveepuhasti töökirjeldus 

Reoveepuhasti näol on tegu Oy Raita Environment Ltd poolt arendatud ja patenteeritud 

puhastustehnoloogiaga. RAITA PA 50 MULTI näol on tegu biokeemilise reoveepuhastiga. 

See kasutab bioloogilist aktiivmuda protsessi orgaanilise aine eemaldamiseks, bioloogilist 

nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsessi lämmastiku eemaldamiseks ning bioloogilist 

puhastamist ja keemilist sadestamist fosfori eemaldamiseks. 

 

Koigi külast kokku kogutud reovesi pumbatakse tehnohoones asuvasse treppvõre 

voolurahustuskasti. Treppvõre ette survetorule on paigaldatud magnetinduktiivne 

reoveevooluhulga mõõtja (DN100). Võrelt juhitakse vesi edasi kompaktpuhasti 

eelkäitlusmahutisse. 

 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides (vt ka joonis 6.13): 

1. Mehaaniline puhastus, eelkäitlus: 

• treppvõre 

• eelkäitlusmahuti aeratsiooniga 

2. Bioloogiline puhastus 

• bioprotsess 

• setete eraldamine ja kogumine 

3. Keemiline puhastamine (P-ärastus) 

4. Järelpuhastus biotiikides üldpinnaga ca 800 m
2
 

5. Jääkaktiivmuda vedamine töötlemiseks Paide linna reoveepuhastisse. 

 

RAITA annuspuhastite puhastustõhusus on orgaanilise aine (BOD) ja fosfori (P) osas 90%, 

lämmastiku (N) osas 50%. 

Puhasti reguleerib oma tööd vastavalt sissetuleva heitvee kogusele, koormusvaba periood, 

kui heitvett ei tule puhastisse üldse, võib olla isegi kuni 60 ööpäeva pikkune. Kui 

koormuseta periood on pikem, saab protsessi eluvõimelisena hoida toitainete lisamise teel. 

Puhasti on ühendatud AS Paide Vesi kaugjälgimise ja -juhtimissüsteemiga. 

 

Annuspuhasti tööprotsess koosneb põhiliselt viiest järgnevast etapist: 

1) Esimene protsess on mahuti täitumine reoveega, toimub üldisest mahuti mahust 

25÷100% osas, üldisest tsükli pikkusest moodustab ca 25%. Sõltuvalt protsessi 

modifikatsioonist võib täitmisprotsessi ajal toimuda aeratsioon või mitte; 
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2) Teise protsessina toimub 100% täitunud mahutis aeratsioon ehk bioloogiline puhastus, 

mis üldisest tsükli pikkusest moodustab ca 35%; 

3) Kolmanda protsessina toimub settimine, mis üldisest tsükli pikkusest moodustab ca 

20%; 

4) Neljanda protsessina toimub selginenud vee ärajuhtimine, mis üldisest tsükli pikkusest 

moodustab ca 15%, mahuti tühjeneb oma täismahust ca 35%-i; 

5) Viienda protsessina võib toimuda ooteaeg, kus samal ajal võidakse ka eemaldada osa 

aktiivmudast, mahuti võib tühjeneda oma täismahust veel kuni ca 25%-i, üldisest tsükli 

pikkusest moodustab nimetatud protsess ca 5%. 

 

Puhastusprotsessi viimaseks osaks on pinnasfilter. 

Pinnasfiltrit on võimalik protsessist välja lülitada möödavoolu kaevu kaudu. Selleks 

suletakse pinnasfiltrisse juurdevool plaatsiibriga ja avatakse möödavool kas biotiiki või 

otse väljavoolu. Peale pinnasfiltrit on võimalik puhastatud vesi juhtida ka otse väljavoolu, 

sulgedes biotiigi poolse väljavoolu plaatsulgsiibriga. 

 

Puhastil on töökodade ja lautade tarbeks tagavarapumplavalmidus (kaev olemas). 

 

Puhastatud ja töödeldud heitvett saab juhtida nii läbi biotiikide kui ote suublasse – Neeva 

kanalisse. 

Käesoleval hetkel biotiike puhastusprotsessis ei kasutata. 

 

Vastavalt  Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. määrus nr. 171 „Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded” on Koigi reoveepuhasti kuja 50 m. 

 

 

Joonis 6-12 Koigi Raitta-tüüpi annuspuhasti välisvaade (esiplaanil tehno- ja 

puhuriteruum, basseinid on maa-alused) 

 

Reoveepuhastil on olemas valmidus töötada (pikemaajalise) elaktrikatkestuse korral 

generaatorilt. 
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Joonis 6-13 Koigi reoveepuhasti tehnoloogiline skeem
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6.5.6 Kokkuvõte Koigi küla ühiskanalisatsioonisüsteemist 

Koigi vallakeskuses Koigi külas on ühiskanalisatsiooniga kindlustatud ligikaudu 325 

inimest ehk suurem osa kompaktse hoonestusega ala elanikest ja kõik munitsipaalasutused. 

 

ÜF Projekti "Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna Allika valla ning Paide 

linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" raames, aastatel 2012-

2013, rekonstrueeriti ligikaudu pooled küla reoveekollektorid, rekonstrueeriti 

reoveepumplad ning kaasajastati täielikult reoveepuhasti. 

 

Hetkel vajab rekonstrueerimist vähesel määral Pärna tn ja Kaasiku põik veetorustiku 

lõigud ja osaliselt Rohelise tn (Roheline 1 - Roheline 6 vahemik). 

6.6 PÄINURME KÜLA ÜHISKANALISATSIOON 

6.6.1 Üldist 

Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 105 Päinurme küla elanikku. Kuna elanike 

arv on isegi viimase 3-4 aastaga kiiresti vähenenud, on raske välja tuua täpset 

ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijate arvu, teadaolevalt on mõned küla eramud 

ühiskanalisatsiooniga varustamata, sellest on tingitud tarbimiste erinevus veevärgiga. 

Kõigile küla kompaktse hoonestusega ala elanikele on antud võimalus liituda 

ühiskanalisatsiooniga. Ühiskanalisatsiooniteenusega on ühendatud ka kultuurimaja, 

raamatukogu, internaatkool, postkontor, päevakeskus. 

 

Päinurme küla reoveebilanss on esitatud tabelis 6-11. 

6.6.2 Päinurme küla ühiskanalisatsioonivõrk 

Päinurme küla ühiskanalisatsioonivõrgu isevoolse torustiku pikkus on kaardilt mõõdetuna 

2768 m, millest ligikaudu 118 m on rekonstrueeritud ja rajatud aastal 2013. 

 

Survekanalisatsioonitorustiku pikkus on kokku 600 m, ligikaudu 400 m lõik jääb 

eelviimase RP-1 ja peapumpla RP-2 vahele ning 200 m moodustab reoveepuhastist väljub 

ja suublasse suunduv survetorustik. Olulisi rekonstrueerimstöid käesolevas ÜVKA-s ette ei 

nähta, nii ühisveevärgi-kui kanalisatsiooniga tuleb varustada üks reoveekogumisalal 

paiknev majapidamine – Kraavi kinnistu, mis paikneb Vao-Päinurme Sulustvere teest itta 

jääval alal. 

 

Torustike jaotus läbimõõdu ja vanuse järgi on ligikaudu järgmine (vt ka lisa joonised): 

Jrk nr Toru 

diameeter 

(mm) 

Pikkus, m Materjal ehitusaasta 

Isevoolne torustik 

1 De160 118 PVC 2013 

2 DN150-200 2600 Keraamilised/metall/plast 

jm  

1970.-90.-

ndad 

Isevoolsed kokku 2768   

Survetorustik 

1 Dn110 400 PE 2013 

2 De110 200 PE 2013 
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Survetorustik kokku 600   

 

6.6.3 Reoveepumplad 

Päinurme külas on kaks reoveepumplat, millest üks paikneb küla keskel ja teine vahetult 

reoveepuhasti territooriumil ja on osa reoveepuhasti süsteemist. Mõlemad pumplad 

kuuluvad AS-le Paide Vesi. Reoveepumplad on kompaktsed maa-alused plastkorpuses (PE) 

pumplad. Pumplatel on kaks kordamööda režiimil töötavat sukelpumpa. Pumpade tööd 

juhitakse nivooanduriga, pumbad varustatud ka ujukitega (avariiujukid). Pumplate 

seadmed on roostevabast terasest AISI316, pumplad on varustatud teenindusplatvormidega 

ja redelitega pumpla põhjani. 

 

Reoveepumplad on varustatud kaugjälgimis-, sealhulgas häireedastusseadmetega. Voolulki 

pumplate kuvapaneelilt vaadata ei saa. 

 

 

Joonis 6-14 Päinurme reoveepumpla nr 1 

 

 

Joonis 6-15 Päinurme reoveepumpla 2 (peapumpla), paikneb reoveepuhasti vahetus 

läheduses 
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6.6.4 Sademevesi ja drenaaž 

Päinurme külas puudub drenaaž- ja sademeveesüsteem. 

6.6.5 Päinurme reoveepuhasti 

Reoveepuhasti väljundi reostuskoormus 

 

Päinurme küla reoveebilansist annab ülevaate tabel 6.11 

 

Suublasse juhitavad reoveekoomused aastatel 2014-2015. I kvartal, on esitatud järgnevas 

tabelis vastavalt reoveeanalüüsidele ja saastetasu deklaratsioonidele. 
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Tabel 6-14 Päinurme reoveepuhasti väjundi reostuskoormus 

Saasteaine Lubatud 

heitvee 

väljund-

kontsentrat

-sioonid 

(mg/l) 

vastavalt 

veeluba 

L.VV/3211

87 

Kontsent

-ratsioon 

2014. a I 

kv, mg/l 

Reovee

-kogus, 

kg/d* 

Kontsentrat-

sioon 2014. 

a II kv, mg/l 

Reovee-

kogus, kg/d* 

Kontsent

-ratsioon 

2014. a 

III kv, 

mg/l 

Reovee-

kogus, 

kg/d* 

Kontsent-

ratsioon 

2014. a IV 

kv, mg/l 

Reovee

-kogus, 

kg/d* 

Kontsent-

ratsioon 

2015. a I 

kv, mg/l 

Reovee-

kogus, 

kg/d* 

Sisenev 

kontsent-

ratsioon 

2014  

Puhasti 

puhastus-

aste , % 

BHT7** 40** 3 0,02 3 0,02 3 0,02 3,7 0,02 3 0,02 310 99 

Heljum 35 6,2 0,04 4,3 0,02 7,6 0,04 8,4 0,05 3,2 0,02 210 97 

KHT** 150** 19 0,12 19 0,12 16 0,1 24 0,15 36 0,22 480 96 

pH** 6-9** 7,26  7,14  7,25  6,95  7,06    

Nüld** -** 39 0,22 14 0,08 32 0,22 39 0,22 18 0,11 99 69 

Püld** -** 0,38 0,002 0,97 0,005 0,28 0,002 1,2 0,008 1,2 0,008 12 94 

*Märkus: arvestatud juhuproovide kontsentratsioonide ja aastakeskmise ööpäeva vooluhulga järgi, saastetasu deklaratsioonide alusel, kuid teisendatud ööpäevastele 

kogustele, kg/d 

** BHT7 oli kuni 2014. a lõpuni limiteeritud kuni 25 mg/l; alates 2015. a 40 mg/l; alates 01.01.2015 on Püld, ja Nüld.saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei 

limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, KHT ja pH lisandusid kohustuslike mõõdetavate komponentide hulka alates 01.01.2015, varem oli pH saasteaine, mille keskkonda 

viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse. 

 

Vastavalt 2014. a tegelikele koormustele moodustas Päinurme inimekvivalentide arv BHT7 = 60 g/ ie d: 32 ie-d. See on tingitud nii väikesest vooluhulgast 

kui ka suhteliselt madalast BHT7 kontentratsioonist, võrreldes näiteks Koigi külaga. 
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Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu ja nende 

piirmäärad, on:  

BHT7 : 40 mg/l, 

Heljum : 35 mg/l, 

KHT: 150 mg/l. 

pH: 6-9 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse on 

üldlämmastik ja üldfosfor. 

 

Kokkuvõttes saab puhasti töö ja puhastustulemustega rahule jääda, puhastist väljuv 

heitvesi vastab veeloa nr L.VV/321187 järgsetele heitveenõuetele. 

 

Reoveepuhasti töökirjeldus 

Päinurme reoveepumplasse kokku kogutud reovesi pumbatakse tehnohoones asuvasse 

treppvõre voolurahustuskasti. Treppvõre ees survetorul paikneb magnetinduktiivne 

reoveevooluhulga mõõtja (DN100). Võrelt juhitakse vesi edasi kompaktpuhasti 

eelkäitlusmahutisse. 

 

Päinurme reoveepuhastil purgimisvõimalust ei ole. 

Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 

1. Mehaaniline puhastus, eelkäitlus: 

• treppvõre 

• eelkäitlusmahuti aeratsioon 

2. Bioloogiline puhastus 

• bioprotsess 

• setete eraldamine ja kogumine 

3. Keemiline puhastamine (P-ärastus) 

4. Jääkaktiivmuda vedamine töötlemiseks Paide linna reoveepuhastisse. 

 

Päinurme reoveepuhastiks on 2013. a rajatud väikepuhasti RAITA PA 25 üheliiniline, tüüp 

- annuspuhasti. Mudamahti ja eesetiti asuvad ühes kambris. 

Annuspuhasti töötsükkel kestab ligikakudu 8 tundi, millest esimesed kaks tundi hõlmab 

eelsettimine. 

 

Reoveepuhasti näol on analoogselt Koigi küla reoveepuhastiga tegu Oy Raita Environment 

Ltd poolt arendatud ja patenteeritud puhastustehnoloogiaga. Päinurmes kasutatava RAITA 

PA 25 näol on tegu biokeemilise reoveepuhastiga. 

 

Süsteem kasutab bioloogilist aktiivmuda protsessi orgaanilise aine eemaldamiseks, 

bioloogilist nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsessi lämmastiku eemaldamiseks ning 

bioloogilist puhastamist ja keemilist sadestamist fosfori eemaldamiseks. 

Koagulandina on kasutusel Fe2SO4, hoone on varustatud sooja veega.  

 

RAITA annuspuhastite puhastustõhusus on orgaanilise aine (BHT) ja fosfori (P) osas 90%, 

lämmastiku (N) osas 50%. 

 

Puhasti reguleerib oma tööd vastavalt sissetuleva heitvee kogusele, koormusvaba periood, 

kui heitvett ei tule puhastisse üldse, võib olla isegi kuni 60 ööpäeva pikkune. Kui 

koormuseta periood on pikem, saab protsessi eluvõimelisena hoida toitainete lisamise teel. 

Puhasti on ühendatud AS Paide Vesi kaugjälgimise ja -juhtimissüsteemiga. 
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Puhasti protsessijuhtimistehnika asub protsessijuhtimiskilbis. Elektrilised seadmed: 

õhupuhurid, kemikaalidosaatorid, kulumõõtur (va reoveepumbad ja ujukid) asuvad 

tehnilises ruumis. Kaaned ja šahtid on isoleeritud.  

 

Päinurme reoveepuhastil puudub eraldi järelsetiti ja biotiigid, kuid lisaks eelkirjeldatud 

annuspuhastile paikneb reoveepuhasti territooriumil pinnasfilter -järelpuhasti. 

 

Pinnasfiltrit on võimalik protsessist välja lülitada möödavoolu kaevu kaudu. Selleks 

suletakse pinnasfiltrisse juurdevool plaatsiibriga ja avatakse möödavool otse väljavoolu. 

 

Reoveepuhasti on ehitatud selliselt, et võimalik on kasutada erinevaid kombinatsioone: 

 Puhastatud heitvesi otse suublasse – Pendi peakraavi; 

 Puhastatud heitvesi pinnasfiltrisse, mille järgselt suublasse – Pendi peakraavi; 

 Reovesi pumbatakse otse pinnasfiltrisse, mille järgselt suublasse – Pendi peakraavi. 

 

Puhasti on varustatud veega, selleks on süsteemis 1 m
3
 tarbeveemahuti, sooja vett saadakse 

elektriboileriga. 

 

Reoveepuhastil ja –pumplal on olemas valmidus töötada (pikemaajalise) elaktrikatkestuse 

korral generaatorilt. 

 

Vastavalt  Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. määrus nr. 171 „Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded” on Päinurme reoveepuhasti kuja 25 m. 

 

 

Joonis 6-16 Päinurme reoveepuhasti tehnoruum (territooriumil on näha nii 

eelsetitikaevu kui mudamahutit, kaugemal on maa-alune pinnasfilter 
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Joonis 6-17 Päinurme reoveepuhasti tehnoloogiline skeem 
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6.6.6 Kokkuvõte Päinurme ühiskanalisatsioonist 

 

Päinurme külas on ühiskanalisatsiooniga kindlustatud ligikaudu 105 inimest ehk suurem 

osa kompaktse hoonestusega ala elanikest ja kõik munitsipaalasutused. Varustamata on 

paar eramut. 

 

ÜF Projekti "Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna Allika valla ning Paide 

linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" raames, aastatel 2012-

2013, rekonstrueeriti täielikult ja kaasajastati Päinurme reoveepuhasti, korrastati 

reoveepumplad ning osa reoveekollektoritest. 

 

Hetkel vajab veega varustamist üks reoveekogumisalal asuv ja ilma teenusteta 

majapidamine. 

 

6.7  SÕRANDU ÜHISKANALISATSIOON 

 

6.7.1  Üldist 
 

Sõrandu külas ühiskanalisatsioon kui selline puudub. Olemas on ühendustorustikud 

kolme (tänaseks kahe) korruselamu reovee juhtimiseks kogumiskaevudesse ja vana 

aastakümneid kasutusest väljas reoveepuhasti BIO-25 jäänused. Olemasolevast kolmest 

korrusmajast üks on lammutatud. 

 

Sõrandu reoveebilansist annab ülevaate tabel 6.12 lk. 60. 

 

Mitmed külaelanikest eramuomanikud on avaldanud soovi perspektiivis liituda 

ühiskanalisatsiooniga (selle väljaehitamisel). 

 

6.7.2  Ühiskanalisatsioonivõrk  
Tänase seisuga on kaardilt mõõdetuna olemas 118 m kogumistorustikku kolmest 

korruselamust, millele lisandub 186 m kanalisatsioonitorustikku kunagise reoveepuhastini 

(ei ole aastaid kasutusel). Seega on kogu kanalisatsioonivõrgu pikkus Sõrandu külas 

tinglikult 304 m, millest 118 m moodustab kogumistorustik kogumiskaevudesse 

juhtimiseks ja 186 m ühendus kunagise reoveepuhastiga. 

6.7.3  Reoveepuhasti 
Külas on olemas täielikult lagunenud ja amortiseerunud kunagine bipuhasti BIO-25. 

Puhasti käigust välja jätmise aja kohta andmed puuduvad. 

 

6.7.4 Kokkuvõte Sõrandu ühiskanalisatsioonist 
 

Sõrandus ühiskanalisatsioon kui süsteemne reovee kogumine, ülepumpamine ja 

puhastamine, puudub. 

Olemas on 304 m kogumistorustikku, millest 186 m on kasutusest väljas ja mille seisund 

ei ole teada. Reoveepuhastit sisuliselt enam ei eksisteeri, olemasolev kunagine BIO-25 

tuleb asendada kaasaegse reoveepuhastiga. Muuta tuleb ka reoveepuhasti asukohta. 
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7 ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI 

ARENDAMINE  

7.1 ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on Koigi valla 

ÜVK-piirkondade varustamine kvaliteetse tervisele ohutu joogiveega ning reovee 

kogumine ja selle puhastamine tasemeni, mis võimaldaks selle ohutu keskkonda juhtimise 

ega põhjustaks negatiivseid keskkonnamõjusid. Koigi ja Päinurme küladele on 

kehtestatud reoveekogumisalad, kuid ka Sõrandu olemasolevad süsteemid – 

reoveekollektor ja amortiseerunud puhasti nõuab korrastamist, kuigi RVK-d alla 50 

tarbijaga süsteemile ametlikult kehtestada ei saa. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende 

jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava 

teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale ning samal ajal peab teenuse 

tariif olema tarbijale taskukohane. 

ÜVK süsteemide dimensioneerimisel on püütud arvestada elanikkonna (ja ettevõtete) 

paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel 

olevatest planeeringutest. ÜVK objektide tootlikkuse ja torustike läbimõõtude 

arvutamisel on lähtutud peaasjalikult olemasolevast seisust, olulise tarbijate kasvuga 

arvestamiseks ei ole ühegi küla puhul alust. 

 

Koigi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab edaspidi toimuma vastavalt 

vallavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arendamise kavale. ÜVK arendamise 

kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate erinevatest 

arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise 

prioriteetsusest. 

 

ÜVK arendamise kava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 

2015-2027. 

 

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. 

 

Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende prioriteetsusega 

ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise võimalikkusega. 

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende 

realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 

● Tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja kanalisatsioonitarbijate 

arvu ning iseloomuga (märkimisväärset muutust ei kavandata, kasvatasime mõnevõrra 

ühiktarbimist); 
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● Tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest 

rekonstrueerimisvajadustest; 

● Keskkonnamõjudega – arvestatud igal võimalusel keskkonnaseisundi säilimise ja/või 

paranemise meetmetega; 

● Majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide prioriteedid  

ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui kanalisatsioonira-

jatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis. 

 

Peamiseks piiravaks asjaoluks on vajalike rahaliste omavahendite piiratus, elanike vähe-

sus ja hajaasustus. 

 

7.2 ÜHISVEEVÄRGI RENOVEERIMISE ÜLDINE 

METOODIKA 

Ühisvee jaotusvõrkude renoveerimisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu armatuuri, s.o 

plasttorusid ja kuulkraaniga siibreid. Kindlasti peaks ühisveevõrgu süsteemide või nende 

osade renoveerimisele ja laiendamisele eelnema nii eel- kui tööprojekt, mille käigus 

veevõrgu süsteem mõõdistatakse ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise 

lahendus. 

 

Uute veevõrkude rajamisele väikekülades peaks eelnema elanikkonna vajaduste 

selgitamine, s.o oluline on teada, kas inimesed on ühisveevõrguga liitumisest huvitatud. 

Huvitatuse puudumise korral veevõrgu laiendustööd külades on ebaotstarbekad. 

Käesolevas ÜVKA-s näeme ette veevõrgu laiendamistööd põhiliselt Sõrandu külas, kus 

mitmed eramuomanikud on avaldanud soovi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liituda. 

 

Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: kas 

PEH, PELM torudest. Veetorustikele paigaldatakse majaühendusotsikud (sadul, PELM 

toru DN25 3-5 m, peakraan DN25, splindipikendus, kape). Veetorustike sõlmpunktid 

varustatakse siibritega (kas kummisiibrid või maakraanid PN16, maa-alused koos 

splindipikenduse ja kapega või PA-VE siibrikaev PE plastist, malmluuk 40T, 

roostevabade kolmikute, nelikute ja kummikiilsiibritega). 

 

Ühisveevõrgu renoveerimise tulemusena paraneb tarbitava veekvaliteet, tekib veeavariide 

korral võimalus süsteemist välja lülitada vaid remonditav lõik, mitte aga terve asula 

ühisveevärgi süsteem. 

 

7.3 ÜHISKANALISATSIOONI REKONSTRUEERIMISE 

ÜLDINE METOODIKA 

Uued rajatavad kanalisatsioonitorustikud on kavas ehitada olenevalt tingimustest ja 

otstarbest: isevoolne kanalisatsiooni osa PVC ning survekanalisatsioon PEH torudest. 

Vaatluskaevud on reguleeritava kõrgusega teleskoopsed PVC plastkaevud (Uponor või 

analoogsed) läbimõõdus DN400 ning varustatud malmluukidega, kandevõimega 40 T. 

 

Reovee ülepumplate paigaldamise ja/või renoveerimise korral on kavas kasutada kahe 

pumbaga kompaktseid tehases valmistatud ja komplekteeritavaid plastist või klaasplastist 
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reoveepumplaid. Reoveepumplate paigaldamise vajaduse tingivad maapinna reljeef, 

rajatavate torustike pikkused. 

Kõigisse rajatavatesse ja rekonstrueeritavatesse reoveepumplatesse tuleb paigaldada kaks 

kordamööda režiimil töötavat ja nivooanduritelt käivituvat pumpa. 

 

Reoveepumplad tuleb varustada uute elektri- ja automaatikakilpidega, pumplatel peavad 

olema kohapealsed ja AS Paide Vesi keskjuhtimissüsteemi edastatavad on-line 

vooluhulgamõõturid, tasemenäidikud, regulaatorid ja häireedastussüsteemid rikete ja 

häirete edastamiseks operaatori SMS-le ja Paide Vesi kaugjuhtimisseadmetele. 

 

Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Kuna 

reoveekanalisatsioonitorustiku seisund on teadmata (arvestades vanust võib olla kohati 

võrdlemisi amortiseerunud), siis peaks renoveerimisel eelistama kaevemeetodit. Sellega 

tagatakse torustike nõuetekohane paigaldus, nõutavad kalded, liivapadjad, tihendamine ja 

teised projektikohaseks ja kvaliteetseks torustiku paigalduseks hädavajalikud tegevused. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimisele, reoveepuhastite rekonstrueerimisele 

ja/või rajamisele peavad eelnema maa-ala geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised 

uuringud ning olemasolevate tehnovõrkude joonised, mille alusel töötatakse välja 

arendatavate või renoveeritavate vee- ja kanalisatsioonivõrkude tehnilised lahendused. 

 

7.3.1 Reoveepuhastite rekonstrueerimine  

 

Reovepuhasti rekonstrueerimine on hädavajalik Sõrandu külas. 

 

Käesolev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava näeb ette: 

 

Kaasaegse reoveepuhasti väljaehitamise. Uue puhastina näeme ette kasutada 

aktiivmudapuhastit. Arendamise kava ei anna lõplikku puhasti projektlahendust, kuid 

heitvee väljundi puhul peavad enne suublasse juhtimist olema igas olukorras ja 

töökindlalt tagatud nõuded vastavalt EV Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrusele nr 99 

„Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 

nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 

kontrollimise meetmed”. 

 

Kasutada võib nii tehase valmidusega kompaktpuhastit, selle analoogi, tehase 

valmidusega kompaktset annuspuhastit või eriprojekti järgi projekteeritud klassikalist 

läbivoolu väikepuhastit. Lõpliku lahenduse reoveepuhasti valikuks annab Tellija ning 

tema või tema poolt palgatud hankespetsialisti poolt koostatud hankedokument, 

täpsemalt: Tehniline kirjeldus ja/või Tellija eritingimused. 
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7.4 KOIGI ÜVK ARENDUSPROJEKTIDE 

VÄLJATÖÖTAMINE JA JÄRJESTAMINE AASTATEKS 

2015-2027 

 

Investeeringu- ja arendusprogrammide realiseerimise perioodide väljatöötamisel oleme 

lähtunud lisaks Koigi valla reaalsetest omafinantseeringu katteallikatest ka reaalsete 

vajadustega. Koigi ja Päinurme külades on olemas aastatel 2008 ja 2012-2013 

rekonstrueeritud ja korrektselt töötavad veetöötlusseadmed; Koigis ja Päinurmes 2012-

2013 rekonstrueeritud ja täielikult kaasaegsed reoveepuhastid ning nii Koigis kui ka 

Päinurmes põhilises osas renoveerimise läbinud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustik. 

 

Sõrandu küla puurkaevpumpla vajab täielikku rekonstrueerimist ja varustamist 

veetöötlusseadmetega. 

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja arvatud 

veehaarderajatise teenindamine, metsa hooldamine. Veeseaduse § 2 punkt 2 järgi on 

põhjavee töötlemisel tekkinud uhtevesi heitvesi ning selle käitlemisel tuleb lähtuda 

heitveele kehtestatud nõuetest.  

Veetöötlussüsteemi kavandamisel, projekteerimisel ja rajamisel tuleb sellega arvestada. 

 

Suuremad ÜVK-ga seonduvad kitsaskohad, millest lähtuda investeeringute 

väljatöötamisel, on Sõrandu küla puurkaevpumpla, ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonitorustikud ning nõuetekohase reoveepuhasti puudumine.  

 

Kõik nimetatud tööd paigutame esimesse tööde järku, kuna on prioriteetsed. 

 

Eelneva põhjal on Konsultant jaganud ÜVK investeeringuprojektid sisuliselt ühte etappi: 

 Lühiajaline programm: 2015-2019:  

• Koigi küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja 

laiendamine; 

• Päinurme küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 

ja laiendamine; 

• Sõrandu küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete 

rajamine; 

• Sõrandu küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 

ja laiendamine; 

• Sõrandu küla tuletõrjeveevarustuse rajamine; 

• Sõrandu küla reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

 

Vajadusel saab ettenähtud tööd või mõned neist lükata edasisse arenguperioodi 

vallavolikogu otsusega ning järgnevate ÜVKA-dega. 
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7.5 ALTERNATIIVIDE ANALÜÜS 

7.5.1 Sõrandu puurkaevpumpla rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete tehnoloogilised alternatiivid 

Veekvaliteedi stabiilsuse tagamiseks ja üldraua sisalduse nõuetele vastavaks viimiseks on 

ainukeseks variandiks rauaeraldusseadmete paigaldamine. Rauaeraldusfiltreid saab välja 

pakkuda mitmeid erinevaid variante:  

1. Puurkaevuvee (toorvee) sundaereerimine kompressoriga kahevalentse raua 

oksüdeerimiseks kolmevalentseks ja seejärel tekkinud kolloidne hägu filtreerimine 

survefiltriga. Järgneb kas vee kogumine puhtaveereservuaari (kaheastmeline 

süsteem) või juhtimine otse võrku puurkaevu süvaveepumba rõhuga. 

Rõhuregulaatormahutina kasutada hüdrofoori ja/või sagedusmuundurit. 

2. Puurkaevuvee aereerimine gravitatsiooniliselt (kaskaad- või treppaeraatori 

kasutamine) või vee piserdamine (vihmutamine) enne juhtimist vabavoolsesse 

(gravitatsioonilisse) filtrisse. Taolise süsteemi kasutamine on võimalik vaid 

kaheastmelise süsteemi puhul, sest vee gravitatsioonilisel aereerimisel ja/või 

filtreerimisel on tema jääkrõhk peale filtreerimist 0. Antud süsteemi saab kasutada 

ka kombineeritult – näiteks gravitatsiooniline aereerimine, vahepumpamine ja 

survefiltreerimine (Eestis kasutusel näiteks Paide veetöötluskompleksi puhul). 

3. Toorvee eelnev oksüdeerimine, kasutades reagente (Eestis mõningates 

piirkondades levinud kaaliumpermanganaadi lisamine veele) ja sellele järgnev 

filtreerimine. 

 

Toorvee aereerimine kompressoriga ja filtreerimine survefiltriga. 

Sõrandu küla puurkaevuvees on hetkel ülenormatiivsed komponendid üldraud ja värvus. 

Rauaeraldusseadmete paigaldamine intensiivse oksüdatsiooniga kindlustab loodetavasti 

ka organoleptiliste omaduste vastavuse nõuetele ning veekvaliteedi stabiilsuse ja säilimise 

tarbijateni jõudmiseni. 

 

Puurkaevuvee (toorvee) sundaereerimine, kahevalentse raua oksüdeerimine 

kolmevalentseks ja seejärel tekkinud kolloidse hägu kinnipüüdmine survefiltriga, on 

väikemates ÜVK-süsteemides üks enamkasutatavaid süsteeme Eestis. Seadmed võtavad 

vähe ruumi, vajavad minimaalselt hooldust ja kulud (põhiliselt ainult elektrienergia kulu) 

on väga madalad. 

 

Filterseadme komplekti kuuluv kompressor annab survefiltritesse sisenevasse toorvette 

piisavas koguses suruõhku (loe: hapnikku) vees sisalduva kahevalentse raua 

hapendamiseks. Suruõhu järelpuhastusfilter tagab veetöötluseks vajaliku puhta suruõhu. 

 

Veetöötlusfiltrid vajavad läbipesu, mida olenevalt toorveekvaliteedist, teostatakse 1-7 

korda nädalas (kuna mõningatel juhtudel on filtrite puhastus vajalik igapäevaselt). 

Läbipesuks vajalik (puhas) vesi võetakse üheastmelise veevarustussüsteemi puhul tihti 

puurkaevust, sest puudub puhtaveereservuaar ning puhta vee võtt hüdrofoorist eeldab 

igapäevaseks kasutamiseks vajalikust oluliselt suurema hüdrofoori kasutamist (1 – 3 m
3
).  

Filtri läbipesu toorveega ei ole aga jätkusuutlik lahendus, sest raua setted ummistavad 

varem või hiljem filtri põhja pilutorustiku, mis põhjustab filtri töös tõsiseid häireid. 

Lisaks pärsib rauarikka anaeroobse toorveega läbipesu tugevalt nitrifitseerivate bakterite 
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(nitrosomonas, nitrobacter) elutegevust filtris, mistõttu langeb oluliselt filtri võime 

kõrvaldada veest ammooniumi.    

 

Eelneva olukorra vältimiseks on üheastmelise süsteemi puhul soovitav kasutada 

paarissurvefiltreid. Paarissurvefiltrite kasutamise korral on puhas - filtri pesemiseks 

kasutatav vesi, alati saadaval läbi teise, pesu ajal töötava filtri. Pesu ajal jätkub ka 

tarbijate varustamine puhastatud veega (pesu soovitav seadistada öötundideks – kahe filtri 

peale 14-15-minutine periood kella 2-4 vahel). 

Täisautomaatsed survefiltrid on varustatud pneumaatiliste pöördklappidega ning läbipesu 

toimub etteantud nädalapäeval ja kellaajal automaatselt.  

 

Paarissurvefiltrite kasutuskulud Sõrandu külas on esitatud alljärgnevalt. 

 

Põhilised kuluartiklid täisautomaatse paarissurvefiltri käitamisel on elektrienergia, mida 

tarbib kompressor, samuti amortisatsioonikulud ja kulud suruõhu puhastuse filtri 

elemendi väljavahetamiseks uue vastu üks kord aastas. 

Elektrienergia kulu 

Eeldades, et puurkaevu pump töötab ca 8-10 tundi päevas ja teades, et kompressor 

võimsusega 1,5 kW töötab ligikaudu 10 % süvaveepumba tööajast, seega umbes ühe 

tunni ööpäevas, on el.energia keskmine kulu toorvee õhustamiseks:  

1,5 kWh/d ehk ~ 45 kWh/kuus. 

Võttes elektrienergia ligikaudseks hinnaks 0,12 EUR/kWh on kulud elektrienergiale:  

45 x 0,12 ~ 5,4 EUR/kuus. 

4.2. Kulud suruõhu puhastuse filtri elemendi väljavahetamiseks kord aastas. 

Filtri elemendi maksumus on ca 90 EUR. Kulu kuus: 90 : 12 = 7,5 EUR/kuus. 

4.3. Amortisatsioonikulud 

Võttes aluseks, et veepuhastusfiltri kasutusiga on vähemalt 30 aastat, saame 

amortisatsioonikuludeks ca 25 EUR/kuus 

4.4 Kokku moodustavad veepuhastusseadme alterntiivsed käitamiskulud seega ligikaudu 

38 EUR/kuus, mida ei saa lugeda suureks kulutuseks. 

  

Lisanduvad (kõigi alterntiivide puhul) elektrikulud kütteradiaatorile ja valgustusele 

(viimasele üliharva, vaid jaama külastamise ajaks) ning kütteradiaatori saab reguleerida 

termoanduriga kindlustama talvel vähemalt temperatuuri +5
o
C, mis ei viiks elektrikuusid 

ülemäära suureks. Pumplahoonesse tuleb niiskusrežiimi tagamiseks ette näha õhukuivati-

niiskusregulaator (enamasti kasutusel sorbtsioonkuivati). 

 

Kuna alternatiivlahendus paarissurvefiltrile on üksikfilter, siis tuleks Sõrandu küla puhul 

kasutada tagasipesuks puurkaevu toorvett, mida aga eelloetletud põhjustel ei saa 

vastuvõetavaks lugeda. 

 

Puurkaevuvee gravitatsiooniline aereerimine ja filtreerimine  

Antud süsteemi kasutatakse enamjaolt suurema veetarbimisega piirkondades (linnad > 

10 000 tarbijaga) ja seetõttu ka suuremate veetöötlusjaamade puhul. 

 

Konsultant on veendunud, et käesolevas tegevuspiirkonnas, kus maksimaalne veetarbijate 

arv asulas on ca 40 inimest (samuti pole ette näha suurtootmisi), ei ole kaskaadaeraatorite 

ja vabavoolsete filtrite kasutamine majanduslikult ega tehniliselt mingil moel 
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põhjendatud. Seda enam, et juba on ka Eestis üle 15 aasta kogemusi kompaktsete 

erinevate modifikatsioonidega filtermahutite kasutamiseks. 

 

Tulenevalt eelnevast ei hakka Projekteerija teostama põhjendamatuid arvutusi 

gravitatsioonilise aereerimis- ja filtreerimissüsteemi rajamiseks. 

 

Toorvee eelnev oksüdeerimine, kasutades reagente 

Tervisele ohutute oksüdantide – Eestis kasutatavaist enamlevinud on 

kaaliumpermanganaat – kasutamine on samuti üks võimalustest kutsuda esile 

kahevalentse raua oksüdeerimine kolmevalentseks ning tekkiv kolloid ja hägu filtris veest 

eemaldada. 

 

Antud reagent ei ole kallis ning rajamiskulude osas on seadmete ostmine ja paigaldus 

põhjavee oksüdeerimiseks kemikaalidega kindlasti odavam kui alternatiiv nr 1: 

kompressoriga aereerimine ja survefiltreerimine (kasutuskulude osas on nad sisuliselt 

võrdsed), kuid tuginedes negatiivsetele kogemustele paljudel juhtudel, mil Eestis seda 

menetlust ühisveevärkides on kasutatud, ei loe Konsultant antud varianti samuti 

vastuvõetavaks. 

Kogemused näitavad, et antud süsteem ei ole ennast Eestis seni suuremalt jaolt 

õigustanud ning paljudel juhtudel neid tööle ei ole saadudki. Samuti on mahutite ja 

ühendustorude-voolikute kasutusiga lühike ja süsteem nõuab oluliselt sagedasemat 

jälgimist (reguleerimist) aereeritava süsteemiga survefiltritest (Maaritsa, Sangaste, Keeni, 

Nõo hooldekodu jpt). 

 

Alternatiivide valik 

Kuna kolmest eelpoolkirjeldatud alternatiivvariandist, on sobivaim oksüdeerimine ilma 

reagentideta ja järgnev filtratsioon sügavveepumba survel, valib Konsultant 

põhimõttelise lahendusena puurkaevuvee sundaereerimise kompressoriga ja 

filtreerimise survefiltriga. 

 

Sõrandu küla puurkaevpumpla rekonstrueerimine 

Tööde käigus nähakse ette nii puurkaevpumpla väljaehitamine (olemasoleva hoone 

lammutamine, maapinna täitmine ja puurkaevu päise tõstmine maapinnast vähemalt 0,3 m 

kõrgemale), uue pumplahoone ehitamine ning sisustamine, sh. veetöötlusseadmed. 

 

Tööde loeteleu on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 7-1 Sõrandu küla puurkaevpumpla rekonstrueerimise mahud ja hinnagulised 

maksumused 

Jrk nr Nimetus M/ü Arv Ühiku 

maksumus, 

EUR 

Summa, 

EUR 

1 Täisautomaatne metallkorpusega 

paarissurvefilter, Q ~ 1,0 m
3
/h, 

koos filtritäitematerjali ja 

uhteveemahutiga 

kmpl 1 3000,00 3000,00 
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2 Kompressori paigaldus tk 1 600,00 600,00 

3 Filter suruõhu järelpuhastuseks kmpl 1 295.00 295.00 

4 Õhukuivati tk 1 330.00 330.00 

5 Olemasoleva pumpla 

lammutamine ja maapinna 

tasandamine 

Töö 1 2700,00 2700,00 

6 Pumplahoone ehitamine (puit- või 

metallvooder) koos soojustusega 

(kivivill vms), mõõtmetega 

3,00*4.00*3.20, koos 

ventilatsiooni ja elektriradiaatori 

paigaldusega 

töö 1 20 000,00 20 000,00 

7 Veepuhastusseadme ja hüdrofoori 

paigaldamine ruumi, ühendus- 

torustike montaažtööd,  el.-

automaatika montaaž-, 

seadistamis- ja käikulaskmistööd 

ning hooldepersonali 1 p. koolitus 

kmpl 1 3800,00 3800,00 

8 Roostevabast terasest (mark AISI 

304), PE PN16-torudest 

(elekterkeevismuhvidega) või 

PVC-U PN16 (liimühendustega) 

sisetorustikud, koos siibrite ja 

tagasilöögiklappidega tarne ja 

paigaldus 

kmpl 1 2300,00 2300,00 

9 Uue süvaveepumba paigaldamine 

puurkaevu koos veetõstetoru 

ühenduskaabli, julgestustrossi ja 

seadmetega, Q = 1 m
3
/h, H = 40 

m, P sõltub vajalike parameetriga 

pumba pakkujast (Lowara või 

analoogne, pumpade valik tuleb 

kooskõlastada Tellijaga)   

kmpl 1 1200,00 1200,00 

10 Elektripaigaldise ehitamine koos 

uue elektrikilbi paigalduse ja 

alates elektrikilbist pumpla-

veetöötlusseadme  toiteks 

paigaldatava kaabelliiniga. 

Töö 1 4200.00 4200.00 

Kokku: 38 425.00 

Uuringud, projekteerimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud (20%) 7685.00 

Kokku 46 110.00 

käibemaks, 20%  9222.00 
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Kõik kokku 55 332.00 

 

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal laiusega (Sõrandu küla puhul 50 meetrit) on keelatud 

majandustegevus, välja arvatud veehaarderajatise teenindamine, metsa hooldamine. 

Veeseaduse § 2 punkt 2 järgi on põhjavee töötlemisel tekkinud vesi heitvesi ning selle 

käitlemisel tuleb lähtuda heitveele kehtestatud nõuetest.  

Veetöötlussüsteemide kavandamisel, projekteerimisel ja rajamisel tuleb sellega arvestada. 

 

Konsultant näeb uhtevee ärajuhtimiseks ette isevoolse kanalisatsioonivõrgu rajamise 

pumplast kuni piki küla põhilist teed – Anna-Peetri-Huuksi teed ettenähtud isevoolse 

kollektori (De160) kaevuni. 

 

7.5.2 Sõrandu reoveepuhasti alternatiivi valik 

Sõrandu küla reovee kogumise ja puhastamise alternatiivsed lahendused 

Sõrandu külas on reovee reostuskoormus 40-50 ie-d.  

 

Kaalutud on kahte alamalternatiivi – kompaktpuhasti rajamine vs aktiivmudapuhasti 

rajamine. Purgimiskohta ette ei nähta. 

 

Alternatiiv A – kompaktpuhasti rajamine 

Rajatakse kompaktpuhasti maksimaalselt 50 ie reostuskoormuse tarbeks. Kompaktpuhasti 

rajamise peamiste tegevuste kirjeldus ja hinnanguline maksumus on toodud tabelis 7-2. 

Tabel 7-2 Alternatiiv A peamised komponendid ja maksumus 

Asula Peamiste tegevuste kirjeldus 
Hinnanguline maksumus 

(EUR) 

Sõrandu Kompaktpuhasti rajamine (50 ie) 55 000 

 Heakord, teed, platsid, aed 15 000 

 Uuringud, projekteerimine, 

omanikujärelevalve, ettenägematud 

kulud (20%) 

14 000 

 SUMMA 84 000 

 

Alternatiiv B – aktiivmudapuhasti rajamine 

Kaasaegse aktiivmudapuhasti rajamise peamised tegevused ning nende hinnanguline 

maksumus on toodud tabelis 7-3. 

Tabel 7-3 Alternatiiv B peamised komponendid ja maksumus 
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Asula Peamiste tegevuste kirjeldus Hinnanguline maksumus ( EUR) 

Sõrandu Ehitustööd 85 000 

 Elektri-ja automaatikatööd 5600 

 Heakord, teed, platsid, aed 15 000 

 Uuringud, projekteerimine, 

omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud (20%) 

 

 SUMMA 105 600 

Sõrandu küla reoveepuhastuse alternatiivsete lahenduste hinnangulised aastased 

ekspluatatsioonikulud on toodud tabelis 6-4. 

Tabel 7-4 Erinevate puhastustehnoloogiate aastased ekspluatatsioonikulud 

 

Alternatiivide võrdlemine 

Iga alternatiivi puhul hinnatakse nende eeliseid ja puudusi tehnilisest aspektist ning 

keskkonnamõjust lähtuvalt. Alternatiivide võrdlust kirjeldab tabel 7-5. 

Tabel 7-5 Alternatiivide võrdlemine 

Eelised Puudused 

Alternatiiv A – Kompaktpuhasti rajamine 

Lihtsam ja odavam rajada kui 

aktiivmudapuhastit 

Eeldatavalt madalam töökindlus kui 

aktiivmudapuhastil 

Tänapäevased kompaktannuspuhastid 

võimaldavad reoveekoguste ja –

koormuste suurt sesoonset kõikumist. 

- 

Puhastusprotsess vaatamata reovee 

vooluhulga suurele kõikumisele 

lihtsamini opereeritav kui 

aktiivmudapuhastil 

Koormuse suurenemisel puudub 

tehnilise lahenduse laiendamise 

võimalus 

Alternatiiv B – Aktiivmudapuhasti rajamine 

Vajadusel võimalik laiendada (koormuse 

suurenemisel) 

Keerulisem ja kallim rajada kui 

kompaktpuhastit 

 Puhastusprotsess reovee vooluhulga 

suurest kõikumisest tingituna raskemini 

opereeritav 

Töökindlam lahendus kui 

kompaktpuhasti 

- 

Tabelis 7-6 on võrdlevalt toodud kahe alternatiivse reoveepuhastustehnoloogia 

maksumuste ja ekspluatatsioonikulude hinnang pikema ajaperioodi lõikes. Alternatiivsete 

lahenduste korral on arvestatud 30 aastase kasutusaja jooksul tehtavates investeeringutes 

Puhastustehnoloogia Ekspluatatsioonikulu (EUR/a) 

Kompaktpuhasti 2250 

Aktiivmudapuhasti 3090 
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seadmete ühekordse väljavahetamise vajadusega. Samuti on arvestatud, et puhasti ehitiste 

eluiga on 40 aastat ning seetõttu omavad puhastid peale 30 aasta kasutusaja möödumist 

teatavat jääkväärtust. Ekspluatatsioonikulud on arvutatud pikema ajaperioodi (30 aastat) 

kohta. Tabeli viimases veerus on toodud 30 aasta investeeringute ja 

ekspluatatsioonikulude summaarne maksumus. 

Tabel 7-6 Kahe alternatiivse reoveepuhastustehnoloogia maksumuste ja 

ekspluatatsioonikulude võrdlev hinnang pikema ajaperioodi lõikes 

Alternatiiv Maksumus (EUR) 

Rajamine 

Seadmete 

asenda-

mis-

kulutus 

Investee-

ringu 

jääk-

väärtus 

Investee-

ring 30 a 

Eksplua-

tatsioon  

30 a 

Kokku 

30 a 

kulud 

Alternatiiv A – 

Kompaktpuhasti 

rajamine 

84 000 26 100 57 900 110 100 67 500 177 600 

Alternatiiv B – 

Aktiivmuda-

puhasti rajamine 

105 600 30 690 74 910 136 290 92 700 228 990 

 

 

Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Sõrandu külla kompaktpuhasti rajamise maksumus on ca 20 000 eurot odavam kui 

aktiivmudapuhasti rajamine, samuti on kompaktpuhasti opereerimine mõnevõrra odavam. 

Nii madalama hinnataseme kui ekspluatatsioonikulu tõttu on pikas perspektiivis 

kompaktpuhastil majanduslik eelis (ca 51 000 eurot/30 a).  

Vaatamata sellele, et kompaktpuhasti töökindlus ei pruugi olla samaväärne 

aktiivmudapuhasti töökindlusega ning koormuse suurenemisel puudub tehnilise 

lahenduse laiendamise võimalus, on kompaktpuhastitel ka mitmeid eeliseid 

aktiivmudapuhastite ees. Peamised eelised võrreldes aktiivmudapuhastiga on  rajamise 

lihtsus ning odavus. Väikeasulates, kus reovee vooluhulga kõikumised on suuremad, on 

kompaktpuhasti ka oluliselt lihtsamini opereeritav kui aktiivmudapuhasti.  

 

Kompaktpuhastite eeliseks aktiivmudapuhasti ees on ka asjaolu, et väikeste vooluhulkade 

jaoks puuduvad turul aktiivmudapuhasti tarbeks töökindlad seadmed (pumbad, segurid), 

mistõttu on oht aktiivmudapuhasti üledimensioneerimiseks. Seetõttu on sobilikuks 

alternatiiviks Sõrandu külas tekkiva reovee puhastamiseks kompaktreoveepuhasti 

rajamine. 
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8 KOIGI VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –

KANALISATSIOONIPROJEKTIDE 

INVESTEERINGUVAJADUS 

  

Arendus-/investeeringuprojekt Ühik Kogus 

Maksumus 

kokku 2014. 

a hindades, 

eurot 

Investeeringuprojektide 

maksumused ja 

realiseerimine, eurot 

Projekt 

I etapp 2015 

- 2019 

II etapp 2020 - 

2027 

Lühiajaline programm 

    Ühik arv 

Ühik-

maksumus, 

EUR 

Maksumus, 

EUR 

Maksumus, 

EUR 

A 

Koigi küla ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine ja laiendamine           

  

Veetorustiku rekonstrueerimine 

De63 m 145 100,00 14500,00   

  

Veetorustiku rekonstrueerimine 

De32 m 115 85,00 9775,00   

  

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine De160 m 73 150,00 10950,00   

  

Survekanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine De110 m 731 115,00 84065,00   

  Kokku       119290,00   

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   17893,50   

  

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   5964,50   

  Kõik kokku       143148,00   

B 

Päinurme küla ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine ja laiendamine           

  

Reoveepumpla rajamine De1200, 

kompaktne klaasplastpumpla, 2 

pumba ja malmluugiga (pumpla 

ühendamine Paide Vesi AS 

kaugjuhtimissüsteemi kmpl 1 15000,0 15000,00   

  

Survekanalisatsioonitorustiku 

rajamine De90 m 115 105,00 12075,00   

  Kokku       27075,00   

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   4061,25   

  

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   1353,75   

  Kõik kokku       32490,00   
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C 

Sõrandu küla puurkaevpumpla 

rekonstrueerimine ja 

veetöötlusseadmete rajamine           

  

Sõrandu küla puurkaevpumpla 

rekonstrueerimine ja 

veetöötlusseadmete rajamine Kmpl 1 8000,00 38425,00   

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   5763,75   

  

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   1921,25   

  Kõik kokku       46110,00   

D 

Sõrandu küla ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine ja laiendamine           

  

Veevõrgu 

rajamine/rekonstrueerimine De110 

PE m 56 115,00 6440,00   

  

Veevõrgu 

rajamine/rekonstrueerimine De63 

PE m 862 100,00 86200,00   

  

Veevõrgu 

rajamine/rekonstrueerimine De50 

PE m 183 95,00 17385,00   

  

Veevõrgu 

rajamine/rekonstrueerimine De40 

PE m 400 90,00 36000,00   

  

Veevõrgu 

rajamine/rekonstrueerimine De32 

PE m 362 85,00 30770,00   

  

Tuletõrjevemahuti rajamine, 108 m
3
 

PE ja varustamine kuivhüdrandiga, 

toide veevõrgust, ca 5 m kmpl 2 100000,00 200000,00   

  

isevoolsed 

ühiskanalisatsioonitorustikud De160 m 872 150,00 130800,00   

  

isevoolsed 

ühiskanalisatsioonitorustikud De110 m 362 115,00 41630,00   

  

Reoveepumpla rajamine De1200, 

kompaktne klaasplastpumpla, 2 

pumba ja malmluugiga (pumpla 

ühendamine Paide Vesi AS 

kaugjuhtimissüsteemi kmpl 1 15000,00 15000,00   

  

Survekanalisatsioonitorustiku 

rajamine De90 m 212 105,00 22260,00   

  Kokku       586485,00   

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   87972,75   

  

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   29324,25   

  Kõik kokku       703782,00   
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F 
Sõrandu küla reoveepuhasti 

rekonstrueerimine kmpl 1 84000,00 84000,00   

  

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   12600,00   

  

Ettenägematud kulud, 

hinnakõikumised % 5   4200,00   

  Kõik kokku       100800,00   

  
Kõik kokku Sõrandu küla 

investeeringud       850692,00   

  
Kõik kokku Koigi valla ÜVK 

investeeringud         1026330,0   
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9 KOIGI VALLA ÜVKA FINANTSANALÜÜS 

 

9.1  METOODIKA 

 

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud: 

 Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale ning 

andmeid, 

 Paide Vesi AS raamatupidamislikke andmeid, 

 ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. 

 

9.2  FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED  

 

Finantsprognoos on koostatud AS Paide Vesi  haldusalas oleva Koigi valla Koigi, Päinurme ja 

Sõrandu küla kohta lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud materjalidest, nii 

kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoos on koostatud 12-aastase perioodi 

kohta (2015-2027) ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus mitmete aastate 

pärast, on palju. Seetõttu on oluline finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle 

vaadata ning viia sisse vajalikud korrektuurid.  

9.3 L IITUNUD ELANIKE ARV JA  TARBIMINE 

Vee-ettevõtte andmetel oli 2015. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja 

kanalisatsioonisüsteemiga eratarbijaid järgmiselt: 

Tabel 9-1 Tarbijate arv ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga 

 Koigi Päinurme Sõrandu 

Ühisveevärgiga liitunute elanike arv 325 118 32 

Vee tarbimine m3/in kohta aastas 18,3 15,5 16,0 

Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv 325 105 0 

Veeheide m3/in kohta aastas 18,3 17,0 0 

 

9.4  TEENUSE TARIIFID 

 

Koigi vallas kehtivad hetkel kanalisatsiooniteenuste osas erinevad tariifid elanikkonnale ja 

asutustele. Prognoosi kohaselt viiakse vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid teenusepakkuja 

piirkonnas ühele tasemele. 
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Hetkel kehtivad tariifid:       

Tabel 9-2 Tänased vee- ja kanalisatsioonitariifid Paide Vesi AS tegevuspiirkonnas 

Tariifid/ küla Vesi €/m3 

Kanalisat-sioon 

€/m3 

Elanikkond  

Koigi,  Päinurme 1,86 2,11 

Elanikkond Sõrandu 0,83 1,28 

Asutused Koigi, 

Päinurme 1,86 2,53 

 

9.5  PROGNOOSI KOOSTAMISE  EELDUSED 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse eest ületada 4% netosissetulekust.  

Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike maksevõimet. 

Arvestuse aluseks on võetud keskmiseks leibkonna suuruseks 2,33 inimest. Eesti 

Statistikaameti andmetel on  leibkonnaliikme netosissetuleku  maakonna tasemel 

sissetulekuallika järgi järgmine: 

 

Tabel 9-3 Järvamaa leibkonnaliikme netosissetulekud  

Leibkonnaliikme 

netosissetulek 

kokku, sh ... 

... palgatööst ... individuaalsest 

töisest tegevusest 

... pensionist ... lapsetoetusest 

457,3 288,2 54,9 107,1 7,1 
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Tabel 9-4 Finantsanalüüsi koostamise põhialused 

                2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Inflatsioon Eestis (Eesti Panga 

prognoos)                       

 

  

Aasta määr 2,1% 2,1% 2,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Indeks % 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

                        

 

  

Ühisveev. hõlmatud elanike arv 475 475 477 474 480 496 512 528 544 560 576 592 608 

Koigi 325 325 325 320 320 330 340 350 360 370 380 390 400 

Päinurme 118 118 118 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 

Sõrandu 32 32 34 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 

                        

 

  

Tarbimine I/ööp*inimese kohta 47,8 50,1 52,1 54,2 56,3 58,4 60,4 62,5 64,5 66,5 68,6 70,6 72,6 

Koigi 50,2 52,2 54,2 56,2 58,2 60,2 62,2 64,2 66,2 68,2 70,2 72,2 74,2 

Päinurme 42,4 44,4 46,4 48,4 50,4 52,4 54,4 56,4 58,4 60,4 62,4 64,4 66,4 

Sõrandu 43,8 50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

                        

 

  

Leibkonna veetarve m3/a 40,6 42,6 44,3 46,1 47,9 49,7 51,4 53,1 54,9 56,6 58,3 60,0 61,8 

                        

 

  

Ühiskanal. hõlmatud elanike arv 430 430 464 461 465 496 512 528 544 560 576 592 608 

Koigi 325 325 325 320 320 330 340 350 360 370 380 390 400 

Päinurme 105 105 105 105 105 122 124 126 128 130 132 134 136 

Sõrandu  0 0  34 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
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Veeheide I/ööp*inimese kohta 49,3 50,3 52,3 54,4 56,5 58,4 60,4 62,5 64,5 66,5 68,6 70,6 72,6 

Koigi 50,2 52,2 54,2 56,2 58,2 60,2 62,2 64,2 66,2 68,2 70,2 72,2 74,2 

Päinurme 46,6 44,4 46,4 48,4 50,4 52,4 54,4 56,4 58,4 60,4 62,4 64,4 66,4 

Sõrandu     53,0 56,0 59,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 

                            

                            

Leibkonna veeheide m3/a 41,9 42,7 44,5 46,2 48,0 49,7 51,4 53,1 54,9 56,6 58,3 60,0 61,8 

                        

 

  

Leibkonna suurus ** 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

                        

 

  

Sissetulek leibkonna liikme kohta € 

kuus* 457 462 466 471 476 481 485 490 495 500 505 510 515 

                        

 

  

Leibkonna sissetulek € /a 12786,1 12914,0 13043,1 13173,5 13305,3 13438,3 13572,7 13708,4 13845,5 13984,0 14123,8 14265,1 14407,7 

              * Allikas: stat.ee -  ST08 LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS ELUKOHA JA 

SISSETULEKUALLIKA JÄRGI   - 

   **Allikas: stat.ee - RL507  Leibkonna suurus elukoha järgi 
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9.6  VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE  KULUD 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna 

netosissetulekust. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku 

suhtes on kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Põlvamaa kohta. Viimased 

ametlikud andmed pärinevad aastast 2013. 

 

ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on kulude baasina kasutatud AS Paide Vesi poolt esitatud 

raamatupidamislikke andmeid, sh. 2014.a. tegelikud kulud. Arvesse on võetud ettevõtte 

prognoos 2015. aastaks. Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilistes 

peatükkides toodud eeldusi. Kulud jagunevad 39% veele ja 61% kanalisatsioonile. 

Keskmise prognoosi kohaselt tarbib 2014. aastal  AS Paide Vesi ühisveevärgiga ühendatud 

inimene ööpäevas 48 liitrit vett ning samal aastal juhiti ettevõtte ühiskanalisatsiooni 49  liitrit 

reovett kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elaniku kohta. Prognooside koostamisel on 

eeldatud, et nii veevarustuse kui kanalisatsiooni tarbimine kasvab arvestusperioodi lõpuni. 

Kokku müüb 2015. aastal ettevõte vett füüsilistele isikutele 8 286 m3 ning vastu võetud 

reovee maht oli 7 738 m
3
. 

Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja püsikuludeks. 

 

9.6.1  Muutuvkulud 

 

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega ja mis on seotud 

inflatsiooniga Käesolevas finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud: 

 analüüside kulu, 

 personalikulu, 

 korrashoiu-ja remondimaterjal, 

 lisaseadmed ja tarvikud, 

 rajatise majandamisega seotud kulud, 

 tootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu. 

9.6.2  Püsikulud 

Püsikulud on seotud ettevõtte tootmisvõimsuse tagamisega. Käesolevas finantsanalüüsis  on 

püsikuludena arvestatud järgmised kulud: 

 põhivara kulum, 

 keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu. 

 

Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile 

suunatavad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii müüdavate 

kogustega kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub peamiselt torustike 

ning siibrikaevude veeleketest.  

Teenuste osutamise eelduseks on AS Paide Vesi omandis olev põhivara. Koigi vallal puudub 

teenuse osutamiseks vajalik materiaalne baas. 
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Tabel 9-5 Koigi valla küladega seotud  AS Paide Vesi põhivara  

Põhivara nimetus Soetusaeg 

Kulumi 

% Algmaksumus 

Aastane 

kulum 

Kulum 

31.12.14 Jääkmaksumus 

Põhivara 

grupp 

Üksuse 

nimetus 

Põhivara 

seisundi 

hinnang 

Maa Koigi küla, Kaasiku tn 12 pumbamaja 2.05.2011 0,00 1 306,00 0,00 0,00 1 306,00 vesi maa hea 

Veepuhastusseade Koigi puurkaev-pumplas 31.12.2013 6,67 20 000,00 1 334,00 1 443,00 18 557,00 vesi rajatis hea 

Puurkaev-pumpla Koigi küla 31.12.2013 2,50 60 613,14 1 515,33 1 638,00 58 975,14 vesi rajatis hea 

Torustikud Koigi küla 31.12.2013 2,50 332 851,93 8 321,30 9 015,50 323 836,43 vesi rajatis hea 

Torustikud Päinurme küla 31.12.2013 2,50 173 874,14 4 346,85 4 706,00 169 168,14 vesi rajatis hea 

Maa Päinurme küla, Kaevu puurkaev 2.05.2011 0,00 1 504,00 0,00 0,00 1 504,00 vesi maa hea 

Puurkaev Päinurme küla Kaevu 2.05.2011 3,30 11 105,00 366,47 1 364,00 9 741,00 vesi rajatis hea 

Pumbajaama seadmed Päinurme küla, Kaevu 2.05.2011 12,50 23 917,50 2 989,69 10 956,00 12 961,50 vesi rajatis hea 

Päinurme küla puurkaev-pumpla SCADA 1.01.2015 6,67 16 293,00 1 086,74 0,00 16 293,00 vesi rajatis hea 

 
  

641 464,71 19 960,38 29 122,50 612 342,21 

    

Põhivara nimetus Soetusaeg 

Kulumi 

% Algmaksumus 

Aastane 

kulum 

Kulum 

31.12.14 Jääkmaksumus Põhivara grupp 

Üksuse 

nimetus 

Põhivara 

seisundi 

hinnang 

Torustikud Koigi küla 31.12.2013 2,50 332 851,93 8 321,30 9 015,50 323 836,43 kanalisatsioon rajatis hea 

Torustikud Päinurme küla 31.12.2013 2,50 173 874,14 4 346,85 4 706,00 169 168,14 kanalisatsioon rajatis hea 

Maa Koigi küla, Koigi biopuhasti 2.05.2011 0,00 757,00 0,00 0,00 757,00 kanalisatsioon maa hea 

Eelpuhastuse võre Koigi küla reoveepuhastis 1.07.2013 6,67 10 000,00 667,00 1 008,00 8 992,00 kanalisatsioon rajatis hea 

Reoveepuhasti Koigi küla 1.07.2013 2,50 487 930,77 12 198,27 18 306,00 469 624,77 kanalisatsioon rajatis hea 

Maa Päinurme küla, Pargi tn 2 biopuhasti 2.05.2011 0,00 860,00 0,00 0,00 860,00 kanalisatsioon maa hea 

Kanalisatsioonitrass Päinurme kultuurimaja 2.05.2011 3,70 2 924,00 108,19 396,00 2 528,00 kanalisatsioon rajatis hea 

Eelpuhastuse võre Päinurme küla reoveepuhastis 1.07.2013 6,67 10 000,00 667,00 1 008,00 8 992,00 kanalisatsioon 

hoone, 

rajatis hea 

Reoveepuhasti Päinurme küla 1.07.2013 2,50 250 537,68 6 263,44 9 396,00 241 141,68 kanalisatsioon 

hoone, 

rajatis hea 

 
  

1 269 735,52 32 572,05 43 835,50 1 225 900,02 
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Vee- ja kanalisatsiooniteenuseks vajalik põhivara kuulub 100% AS-le Paide Vesi. 

Investeeringute rahastamine on jagatud kohaliku omavalitsusega: Sõrandu küla 

investeeringute OF finantseerib Koigi vald, Päinurme ja Koigi külade  investeeringuid 

finantseerib AS Paide Vesi. Kõik investeeringud jäävad AS Paide Vesi bilanssi. AS Paide Vesi 

hooldab vee- ja kanalistasiooni trasse ning korraldab teenuse müüki. Sellise strateegiaga ei ole 

vajadust tõsta seoses investeeringutega teenuse hindasid liiga kõrgele, mis omakorda mõjub 

hästi elanikkonna maksevõimele. 

 

9.7 INVESTEERINGUD 

Tabel 9-6 Investeeringute mahud ja rahaline jaotumine 

Investeeringuprojektide maksumused ja 

realiseerimine 

Maksumus 

kokku 2015. a 

hindades, eurot 

Tegevusala - 

vesi 

Tegevusala - 

kanalisatsioon 

Koigi küla ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine ja laiendamine 143 148 71 574 71 574 

Päinurme küla ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine ja laiendamine 32490   32 490 

Sõrandu küla puurkaevpumpla 

rekonstrueerimine ja 

veetöötlusseadmete rajamine 46 110 46 110   

Sõrandu küla ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine ja laiendamine 703782 351 891 351 891 

Sõrandu küla reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 100 800   100 800 

  Kokku  Vesi Kanalisatsioon 

Kokku investeeringu summa 1 026 330 469 575 556 755 

Sellest toetab KIK 872 381 399 139 473 242 

sellest OF  153 950 70 436 83 513 

 

Investeeringu omafinantseerimise määr on vähemalt 15%, Keskonna Investeeringute Keskuse 

toetus on kuni 85% investeeringu mahust. 
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9.8 FINANTS – MAJANDUSLIKUD  NÄITAJAD 

 

Tabel 9-7 Finants-majanduslikud põhinäitajad 

 

Koigi vald AS Paide Vesi  

       Nimetus 2014 2013 

 

Nimetus 2014 2013 

Müügitulu 131 962 140 622 

 

Müügitulu 1 276 113 1 053 695 

Ärikasum /-kahjum -63 953 647 256 

 

Ärikasum /-kahjum 1 648 074 10 110 399 

Puhaskasum /-kahjum -72 281 640 293 

 

Puhaskasum /-kahjum 1 587 289 10 067 761 

Käibevarad 120 357 172 698 

 

Käibevarad 1 039 932 3 593 095 

s.h raha ja ekvivalendid 21 836 100 401 

 

s.h raha ja ekvivalendid 562 899 444 848 

Põhivarad 4 140 168 4 212 179 

 

Põhivarad 38 523 145 36 326 417 

Lühiajalised kohustused 199 492 201 816 

 

Lühiajalised kohustused 729 880 3 627 277 

Omakapital 3 579 988 3 652 270 

 

Omakapital 34 942 077 32 822 403 

Varad kokku 4 260 526 4 384 878 

 

Varad kokku 39 563 077 39 920 939 

       Puhasrentaablus -54,77% 455,33% 

 

Omakapitali rentaablus 124,38% 955,47% 

Varade rentaablus -1,50% 14,76% 

 

Varade rentaablus 4,17% 25,33% 

Likviidsuskordaja 0,60 0,86 

 

Likviidsuskordaja 1,42 0,99 

Võlakordaja 0,11 0,50 

 

Võlakordaja 0,77 0,12 

Põhivarade käibekordaja 0,03 0,03 

 

Põhivarade käibekordaja 0,03 0,03 
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9.9 VEE- JA KANALISATSIOONITARIIFIDE OMAHIND JA 

SOOVITUSLIK PROGNOOS 

 

Kõiki eespool kirjeldatud muutuv- ja püsikulusid arvesse võttes ning tuginedes elanikkonna 

eeldustele saame prognoosida vee ja kanalisatsioonitariifid. 
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Tabel 9-8 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse omahind ja soovituslikud tariifid 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

KULUD KOKKU 74 883 83 475 91 660 91 748 90 622 89 712 89 807 89 904 90 004 90 106 90 211 90 318 90 427 

veele % 39% 40% 41% 41% 40% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 

kanalisatsioonile % 61% 60% 59% 59% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 

                            

Inflatsiooni indeks 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

              
VESI 

             
Muutuvkulud 28 370 28 454 28 539 28 625 26 725 25 810 25 898 25 987 26 078 26 169 26 261 26 353 26 447 

Püsikulud 1 010 5 064 8 914 8 854 9 331 9 272 9 213 9 153 9 094 9 035 8 976 8 918 8 859 

Kulud veele kokku km-ga 29 380 33 519 37 453 37 479 36 056 35 082 35 111 35 141 35 172 35 204 35 237 35 271 35 306 

                            

Müüdud vee kogus m3 10 147 10 616 11 014 11 313 11 795 12 508 13 230 13 975 14 744 15 536 16 352 17 191 18 053 

elanikkond, sh 8286 8682 9079 9378 9860 10573 11295 12041 12810 13602 14417 15256 16118 

Koigi, Päinurme 7727 8097 8432 8666 9038 9635 10237 10855 11491 12145 12815 13504 14210 

Sõrandu 558 585 647 712 822 938 1059 1186 1319 1457 1602 1752 1909 

asutustele Koigis ja Päinurmes 1862 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 

              
KANALISATSIOON 

             
Muutuvkulud 45 059 45 183 45 309 45 436 45 565 45 695 45 826 45 959 46 093 46 228 46 364 46 502 46 642 

Püsikulud 444 4 773 8 898 8 832 9 001 8 935 8 870 8 805 8 740 8 675 8 610 8 545 8 480 

Kulud kanalisatsioonile km-ga 45 503 49 956 54 207 54 269 54 566 54 630 54 696 54 764 54 832 54 902 54 974 55 047 55 121 

              
Müüdud reovee kogus 9 344 9 822 10 793 11 083 11 519 12 508 13 230 13 975 14 744 15 536 16 352 17 191 18 053 
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elanikkond, sh 7738 7887 8859 9148 9584 10573 11295 12041 12810 13602 14417 15256 16118 

Koigi, Päinurme 7738 7887 8210 8434 8760 9635 10237 10855 11491 12145 12815 13504 14210 

Sõrandu 0 0 649 714 824 938 1059 1186 1319 1457 1602 1752 1909 

asutustele Koigis ja Päinurmes 1606 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 

              
Vee ja kanalisatsiooni omahind 9,32 9,89 10,11 9,85 9,35 8,61 8,15 7,72 7,33 6,96 6,62 6,30 6,01 

Vee 1 m3 omahind km-ga 3,47 3,79 4,08 3,98 3,67 3,37 3,18 3,02 2,86 2,72 2,59 2,46 2,35 

Kanalisatsiooni 1 m3 omahind km-ga 5,84 6,10 6,03 5,88 5,68 5,24 4,96 4,70 4,46 4,24 4,03 3,84 3,66 

              

Vee ja kanalisatsiooni hind kokku, soovituslik 4,76 4,76 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

Vee 1 m3 soovituslik hind  km-ga 

 

                        

Koigi, Päinurme 2,23 2,23 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Sõrandu 1,00 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

Kanali 1 m3 soovituslik hind  km-ga                           

Koigi, Päinurme 2,53 2,53 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Sõrandu 1,54 1,54 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

                            

Max võimalik vee- ja kanali hind kokku 12,39 12,11 11,75 11,41 11,10 10,82 10,56 10,32 10,09 9,88 9,69 9,50 9,33 

Max võimalik vee m3 hind km-ga 6,29 6,06 5,88 5,72 5,56 5,41 5,28 5,16 5,05 4,94 4,84 4,75 4,66 

Max võimalik reovee  m3 hind km-ga 6,10 6,04 5,86 5,70 5,54 5,41 5,28 5,16 5,05 4,94 4,84 4,75 4,66 

 

 

 

             

Leibkonna tulu €/kuus 1 065,51 

1 

076,16 

1 

086,93 

1 

097,79 

1 

108,77 

1 

119,86 

1 

131,06 

1 

142,37 

1 

153,79 

1 

165,33 1 176,98 1 188,75 1 200,64 
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Leibkonna tarbimine m3/kuus 3,44 3,56 3,70 3,85 4,00 4,14 4,28 4,43 4,57 4,72 4,86 5,00 5,15 

Leibkonna kulud veele ja kanalile €/kuus (km-ga) 16,39 16,94 19,54 20,31 21,10 21,85 22,62 23,38 24,14 24,90 25,66 26,42 27,18 

Kulude suhe tulusse, %-des* 1,54% 1,57% 1,80% 1,85% 1,90% 1,95% 2,00% 2,05% 2,09% 2,14% 2,18% 2,22% 2,26% 

              
* Kulud jäävad alla 4% leibkonna sissetulekust 

              

Max vee- ja kanalisatsiooni tariif 1 m
3
 kohta jääb alla 4% leibkonna sissetulekust 
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9.10  FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

 

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument, seetõttu ka 

arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne ning põhineb väga 

paljudel eeldustel.  

 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid 

arvestades juba elluviidud ning arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute 

projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning 

olemasolevate varade kulumiga. Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas 

väljapakutud investeeringute elluviimisest tulenevate mõjudega. 

 

Finantsanalüüsi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel vee-ettevõttes, kuid on 

soovituslik. Tegemist on üldistatud käsitlusega veemajanduse tuludest ja kuludest ning see 

põhineb väga paljudel eeldustel.  

 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ning testitud on veemajanduse 

rahavooge. Kuna hetkel kasutatakse erinevaid tariife erinevate külade elanikkonnale ja 

asutustele, siis soovituslik on ühtlustada alates 2017.a algusest tariifid tegevusalati ning 

kaotada erinevused külade elanikkonna tariifide  ja asutuste tariifide vahel.  

 

AS Paide Vesi teeninduspiirkonnaks on Järvamaa 7 omavalitsust – 6 valda ja Paide linn. 

Seega elab teeninduspiirkonnas väga erineva sissetulekuga inimesi, kes aga kõik soovivad 

puhast vett kraanist ja kanalisatsiooni tõrgeteta ärajuhtimist. Samas on aga tarbijatel väga 

erinev maksevõime. Sotsiaalsest ja majanduslikust taustast lähtuvalt on vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste tariifide kehtestamine delikaatne teema nii omavalitsustele kui vee-

ettevõtjatele.  

Finantsist pakub käesolevas analüüsis veeteenuste hindade tõstmist alates 2017 aastast Koigi 

ja Päinurme külade tarbijatele 0,17€/m3 ehk 7,6% ja ühtse teenusehinna kehtestamist ka 

Sõrandu külas pärast puurkaevpumpla ja veetorustiku rekonstrueerimist ja 

kanalisatsioonisüsteemi rajamist. See tähendab Sõrandu küla tarbijatele veeteenuse 

hinnatõusu 1,40 €/m3 ehk 140% 

 

Kanalisatsiooniteenuse hinnatõusu alates 2017. aastast pakub finantsist Koigi ja Päinurme 

külades hinnani 2,88€/m3 (käibemaksuga), mis tähendab hinnatõusu 0,35€/m
3
 ehk 13,8%.  

Hindade ühtlustamisel piirkondade vahel tähendaks see Sõrandu küla tarbijatele 

kanalisatsiooneteenuse 1m3 hinda 2,88 €/m3 senise  1,54 €/m3 asemel. Hinnatõus oleks 1,34 

€/m
3
 ehk 87% 

 

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine kujunevad 

tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele 

rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. 

 

Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on 

näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga testida veemajanduse rahavooge arendamise 

kavas kirjeldatud eeldustel. 


