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I OLUKORRA KIRJELDUS 

 
SISSEJUHATUS 
 
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgiks on ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni plaanipärase arengu tagamine lähtuvalt seadustest, nõudmistest ja vajadustest. 
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. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või 
ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt arendatakse ühisveevärki ja -kanalisatsiooni 
kohaliku omavalitsuse volikogus kinnitatud ja 12 aastaks koostatud arendamise kava alusel. Kava 
vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. 
Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat 
ning ülevaadatud kava uuesti kinnitada. 

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 24 tuleb arendamise kava 
kooskõlastada Keskkonnaameti ja Terviseametiga. Arendamise kava peab olema kooskõlas 
alamvesikonna veemajanduskavaga. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või 
valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 

Veevarustus, kvaliteetse joogivee tagamine ja heitvee kanaliseerimine on tehniliselt keerukas 
ja majanduslikult kulukas ettevõtmine, mis peab toimuma pikaajalise ja põhjendatud kava 
kohaselt. Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava 
on terviklik üldine tegevusjuhis, mis määratleb linnavalitsuse ja -asutuste tegevuse 
eesmärgid, samuti seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ning nende üldise 
pingerea. ÜVK arendamise kava eesmärgiks on hinnata üldisemalt linna vee ja 
kanalisatsiooni hetkeolukorda ja arenguvõimalusi, ühtlasi tuues välja peamised probleemid ja 
ohud ning esitada viimaste kõrvaldamise võimalused. 
 
Veemajandus on riigi poolt reguleeritud mitmete õigusaktide ja normdokumentidega. Kuna 
lisaks seadusandja rollile on riik ka enamiku veemajanduslikku tähtsust omavate veeallikate 
ja suublate (põhjavesi, piiriveekogud, laevatatavad ja kalamajandusliku tähtsusega veekogud 
jt) omanik, on riiklikult ehk seaduste ning Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määrustega 
kehtestatud mitme veemajandusliku tegevuse (vee erikasutuslubade andmise ja tühistamise 
jt) korrad, nõuded, normatiivid ja piirangud. Kohalikel omavalitsustel on kohustus täita riiklikke 
veemajandust reguleerivaid õigusakte. 
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1.  Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed 

1.1 Õiguslik baas 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on lähtutud järgmistest seadustest 
ja normdokumentidest: 
 
 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 
§ 6 lõige 1 alusel on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada oma halduspiirkonnas 
veevarustust ja kanalisatsiooni. 
§ 35 alusel võib omavalitsusüksus veeteenuste osutamiseks luua asutusi, mis ei ole juriidilised 
isikud ja olla osanikuks või aktsionäriks veeteenuseid osutavas äriühingus, mittetulundusühingus 
või sihtasutuses. 
 
 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
§ 4 alusel on Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks vajalik koostada ning 
volikogu poolt kinnitada Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava. Sama 
paragrahvi alusel peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel 
alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine 
ühiskanalisatsiooni. 
§ 7 lõige 1 järgi on vee-ettevõtja eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki 
ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja 
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist. 
§ 7 lõike 2 alusel korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku 
omavalitsuse üksustega vee-ettevõtja leidmiseks riigihanke riigihangete seaduses teenuse 
kontsessiooni kohta sätestatust lähtudes kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kohaliku 
omavalitsuse üksuse omandis või valduses. Vee-ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse 
üksuse volikogu otsusega riigihanke tulemuste alusel, mis avalikustatakse väljaandes Ametlikud 
Teadaanded ja kohalikus või maakonna ajalehes.  
§ 5 ja § 8 lg 4 kohaselt on Mõisaküla Linnavolikogu 22.01.2015 määrusega nr 1 kinnitatud 
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri ning 22.01.2015 määrusega 
nr.2  Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri. 
 
 Veeseadus 
§ 32 Vee kasutamise ja kaitse kavandamise ning korraldamise alused 
(5) Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas: 
1) annab nõusoleku vee erikasutuseks; 
2) korraldab kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamist; 
3) korraldab veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist; 
4) kehtestab ajutised piirangud avalikult kasutatavate veekogude kasutamisele vastavalt 
käesoleva seaduse § 7 lõikele 4; 
5) kehtestab reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja; 
6) korraldab ja tagab meetmeprogrammis kavandatud meetmete elluviimist vastavalt oma 
pädevusele. 
 
 Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 “Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1” on 
kehtestatud nõuded reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta, 
nõuete täitmise kontrollimeetmed ja reostusnäitajate piirmäärad.  
Reoveepuhasti või muu reostusallika rajamisel või rekonstrueerimisel määrab esialgse 
reostuskoormuse vee erikasutusloa või muu veeheidet reguleeriva loa andja projekteeritud 
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reostuskoormuse alusel kuni reoveepuhasti häälestamise lõpuni või vee erikasutusloas või 
muus veeheidet reguleerivas loas määratud tähtpäevani. Pärast esialgse reostuskoormuse 
määramist peab loa omaja määrama tegeliku reostuskoormuse. Reoveepuhasti või muu 
reostusallika reostuskoormus määratakse loa taotleja korraldatud veeproovide analüüsi ja 
vooluhulga mõõtmise tulemuste alusel. Reoveepuhastil või muul reostusallikal, mille 
reostuskoormus on alla 2000 ie, määratakse reostuskoormus üks kord viie aasta jooksul või 
siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti või muu reostusallika töös. 

 
Tabel 1. Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed reoveekogumisaladele 
reostuskoormusega 300-1999ie 
Reostusnäitaja Piirväärtus, mg/l Reovee puhastusaste, % 

Biokeemiline hapnikutarve 
(BHT7) 

25 80 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 75 

Üldfosfor 2 70 

Üldlämmastik 60 30 

Heljuvaine 35 70 

Märkus: Reoveekogumisaladel suurusega 300–1999 ie hindab kuni 31. detsembrini 2018. a 
heitvee üldfosfori sisalduse piirväärtuse määramise vajalikkust ja vajaduse korral määrab selle 
vee- erikasutusloa andja. Alates 01.01.2019 kehtestatakse reoveekogumisalale 
reostuskoormusega 300-1999 ie suublasse juhitavale heitveele üldfosfori piirväärtuseks 2 mg/l. 
 
 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001 määrusega nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded” kehtestatakse reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks 
rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti (välja arvatud kohtpuhasti ehk reovee eelpuhasti), 
pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone 
või rajatise veekaitsenõuded. 
 
 Keskkonnaministri 16.12.1996 määrusega nr 61 kehtestatud “ Veehaarde 
sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata 
veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks ” 
Sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra ülesandeks on kindlustada veehaaret 
ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada 
joogivee nõuetele vastava vee tootmine. Majandustegevuse kitsenduste täitmise eest 
sanitaarkaitsealal vastutab veehaarde omanik (valdaja). Kui veehaarde omanik ei ole 
maaomanik, siis majandustegevuse kitsenduste täitmise eest vastutab ka maaomanik. 
Sanitaarkaitseala ulatuse, majandustegevuse kitsendused või veevõtukoha hooldusnõuded 
lepitakse kokku maaomanikuga (kui veehaarde valdaja ei ole maaomanik) ning kooskõlastatakse 
Keskkonnaametiga ja kohaliku omavalitsusega. 
 
 Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009 määruse nr 57 “Reovee kogumisalade määramise 
kriteeriumid” alusel ja vastavalt veeseadusele tuleb reovee kogumisalad (ala, kus on piisavalt 
reostusallikaid reovee juhtimiseks kogumissüsteemide või kanalisatsiooni kaudu puhastamiseks 
reoveepuhastisse) määrata, kui asulale elanike arvuga üle 50 inimese, kusjuures määratava 
reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Reoveekogumisala määramisel lähtutakse 
põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse kaalutlusi, 
sealhulgas pinnavee kaitstust. 
Kaitstud või suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, 
kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 ie. 
Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 ha 
kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. 
Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 
ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 
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Reoveekogumisala määramisel tuleb sotsiaal-majandusliku kriteeriumina arvestada leibkonna 
võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille kohaselt ühe 
leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele ei või ületada 4% ühe 
leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema elukohajärgses maakonnas. 
 
 Standard EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 
 
 Sotsiaalministri 31. juuli 2001 määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid” sätestab Euroopa Liidu standardiga samased joogivee kvaliteedinõuded.  
 
Tabel 2. Sotsiaalministri määrusega nr 82 määratud vee kvaliteedinõuded (valik) 
Näitaja  Piirsisaldus  Ühik  

Alumiinium 200 µg/l 

Ammoonium 0,5 mg/l 

Elektrijuhtivus 2500 µS cm-1 20 0C juures 

Jääkkloor ≥0,2 ja ≤0,5 mg/l 

Jääkosoon 0,3 mg/l 

Kloriid 250 mg/l 

Mangaan 50 µg/l 

Naatrium 200 mg/l 

Oksüdeeritavus 5 mg/l O2 

Orgaanilise süsiniku sisaldus 
(TOC) 

Ilma ebaloomulike muutusteta   

Raud 200 μg/l 

Sulfaat 250 mg/l 

Vesinikioonide 
kontsentratsioon 

≥6,5 ja ≤9,5 pH ühik 

Hägusus Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

NTU 

Maitse Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

  

Lõhn Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

  

Värvus Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

  

Clostridium perfringens (koos 
eostega)¹ 

0 PMÜ/100ml 

Kolooniate arv 22 0C Ebaloomulike muutusteta   

Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ /100 ml 

Radioloogilised näitajad     

Triitium 100 Bq/l 

Radoon 100 Bq/l 

Indikatiivdoos 0,1 mSv 
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1.2   Mõisaküla linna arengukava 2016–2026 

Mõisaküla linna arengukava aastateks 2016–2026 on vastu võetud Mõisaküla Linnavolikogu  
22.10.2015 määrusega nr 9. 
Mõisaküla linna arengukava on dokument, mis määratleb Mõisaküla arenguvisiooni, arenemise 
suunad ja üldised strateegilised eesmärgid aastatel 2016–2026. 
Arengukava näitab ressursse ja eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi, mis tagavad linna 
jätkusuutliku arengu. See sisaldab Mõisaküla majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning 
keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kava ning edasise arengu suundi ja 
eelistusi, lähtudes linna sotsiaalmajanduslikust hetkeolukorrast,  prognoosidest,  rahalistest  
võimalustest, seadusega talle pandud kohustustest ning muudest kehtestatud 
arengudokumentidest. 
Arengukava täitmist analüüsib linnavolikogu ja linnavalitsus igal aastal. Muutmise korraldab  
linnavalitsus, kes esitab vastava eelnõu volikogule kinnitamiseks. 
 
Arengukava punktis 2.8.2 käsitletakse linna ühisveevarustuse, kanalisatsiooni ja sadeveega 
seotud temaatikat järgnevalt: 
2.8.2. Veevärk ja kanalisatsioon 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust osutab linnas OÜ Abja Elamu. Ühisveevärgiga on 
Mõisaküla linnas liitunud 525 ja ühiskanalisatsiooniga 487 elanikku. Veevarustuse linnas tagab 
üks puurkaev-pumbamaja,  mis  rekonstrueeriti  2009.  aastal.  Kanalisatsiooni  rajamist  
Mõisaküla  linna  alustati  19. sajandi  lõpus  ja  seda  on  laiendatud  1963.  ja  1982. aastal.  
Linna  läbiv  raudteetamm  jagab kanalisatsioonisüsteemi  kaheks  osaks.  Mõlemad  
kanalisatsioonisüsteemid  on  isevoolsed.  Linnal puuduvad reovee puhastusseadmed. Heitveed 
juhitakse biotiikidesse.   
Mõisaküla  linna  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  (ÜVK)  arengukava aastateks  2012-2024  
seadis  eesmärgiks  2024.  aasta  lõpuks  luua  võimalus  kõigi  kinnistute liitumiseks ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniga.  
Arengukavas oli planeeritud tööde teostamine on jagatud kolme etappi:  
I etappi 2012-2016 on planeeritud piirkonnad, kus trasside seisukord on kõige halvem 
(hooldekodu)  ja  kus  huvi  liitumise  vastu  on  kõige  suurem  (Kiikre  tn).   
II  etappi  2017-2020  on planeeritud  vanade  biotiikide  kasutamise  lõpetamine.  See  eeldab  
kõigi  raudteetammist  itta  jäävate kanalisatsioonitorustike  rekonstrueerimist  ja  sademevee  ja  
kuivenduskraavide  vee  kanalisatsiooni juhtimise lõpetamist, mis võimaldab reovee 
ülepumpamist RVP nr 1 kaudu.  
III etapis 2020-2024 tuleb ehitada ja rekonstrueerida torustikke ning ehitada puhastusseade.   
 
Tegevuskava:   
• Kanalisatsiooni ja veevarustuse väljaehitamine ja olemasolevate rekonstrueerimine vastavalt 
ÜVK arengukavale   
 

 

1.3  Planeeringud 

Praegu on koostamisel Viljandimaa Maakonnaplaneering ning selle eskiis (2015) on olnud 
avalikul väljapanekul ning planeering plaanitakse kehtestada lähiajal. 
Viljandi maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. 
Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+" kokku 
lepitud visioonid ja arengusuunad ning maakondadele seatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu 
põhieesmärk on maakonna tasakaalustatud ruumilist arengut tagavate maa- ja veealade 
kasutustingimuste määratlemine. Planeeringu koostamisel arvestatakse siseministeeriumi poolt 
välja töötatud lähteseisukohti. 
Maakonnaplaneering koostatakse koostöös Viljandimaa kohalike omavalitsuste, 
naabermaakondade maavanemate, ministeeriumide ja riigiametitega. 
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Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine. 
Viljandi maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab 
Viljandi Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu kehtestab Viljandi maavanem. 
Maakonnaplaneeringus on veevarustuse- ja kanalisatsiooniga seotud teemasid kajastatud 
järgmiselt: 
Põhjavesi  
Viljandimaa vajaminev tarbe-ja joogivesi saadakse põhjaveest. Põhjavee looduslikud varud on 
maakonna jaoks piisavad ning vee kvaliteet on hea. 
Osades puurkaevudes on probleemiks põhjavee kõrgem raua, mangaani ja fluori sisaldus, kuid 
see on looduslikku päritolu ega ole inimmõjust põhjustatud.  
Üldplaneeringute koostamisel tuleb arvestada Ida-Eesti ja Lääne–Eesti vesikondade 
veemajanduskavadega; 
riskianalüüside koostamisel arvestada põhjavee reostuse riskiga; 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel toetada kaasaegsete vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rajamist. 
 
 
Mõisaküla linna üldplaneering 
 
Mõisaküla linnal on olemas kehtiv üldplaneering, mis on koostatud Mõisaküla Linnavalitsuse 
ja OÜ Pärnu Instituut poolt ning kehtestatud Mõisaküla Linnavolikogu 23.01.2014 määrusega 
nr 1. 
Mõisaküla linna üldplaneering on linna arengukava juurde kuuluv ja seda täiendav planeeringulise 
suunitlusega kompleksne projektmaterjal, mille abil omavalitsus määratleb linna edasise arengu 
visioonid ja strateegia. Üldplaneering on abiks kinnistute moodustamisel, tihehoonestusalade 
detailplaneeringute koostamisel, ehitusmaade varumisel. Ehitustegevus linna tihehoonestusega 
piirkondades saab toimuda ainult üldplaneeringu alusel koostatud detailplaneeringute järgi. 
 
Mõisaküla linna üldplaneeringus on veevarustuse ja kanalisatsioonivaldkond kajastatud peatükis 
2.4.3. järgnevalt: 
2.4.3. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1080 on kinnitatud Mõisaküla linna 
reoveekogumisala reostuskoormusega 1074 ie-d. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavaga on kirjeldatud piirkonna sotsiaalmajanduslikku 
olukorda ja keskkonnaseisundit, piiritletud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, 
antud hinnang ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta, näidatud ühishuvides 
kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise paigad ja teised avalikud veevõtukohad. 
Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusele on arengukavaga määratletud reovee 
kogumisalad. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kohased tegevused (s.h 
reoveekogumisala piiri muutmine) ei ole üldplaneeringu muutmise aluseks. Üldplaneeringu 
kaardile 
on reovee kogumisala piir märgitud vastavalt Mõisaküla linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 2012-2024 lisa 3 järgi. 
Reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on 
põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Juhul kui kanalisatsioon puudub, peavad 
reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. Planeeritavatel aladel peab 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni välja ehitama arendaja, arendaja peab leidma võimaluse 
elanikkonna veega varustamiseks. Võimaluse korral peab seda tegema olemasolevate 
puurkaevude baasil. 
OÜ Alces koostas 2012. aastal Mõisaküla linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamise ja 
rekonstrueerimise tasuvusuuringu. Vastavalt uuringule on kavandatud teostada tööd 
ajavahemikus 2012...2020 ning ehitustegevuse lõpp on 2020. aasta lõpus. 
Reovee kogumisala - on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee 
kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. Mõiste on 
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defineeritud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduses (§4 lõige 22) Reovee kogumisalad tuleb 
määrata vastavalt keskkonnaministri 15.05.2003. a määrusele nr 48. Nimetatud määrus sätestab 
reoveekogumisalade määramise kriteeriumid piirkondadele kus elab rohkem kui 50 inimest. 
Kuigi planeeritavate maa-alade kasutus ei mõjuta maaparandussüsteemide toimimist on oluline 
säilitada Ringpuiestee 49 (49001:002:0181) katastriüksuse välispiiril asuva Kamarapera 002 
maaparandusehitise (MS kood 6113750040100) eesvoolu töövõime 
 

1.4  Muud andmed 

 

1.4.1 Veemajanduse uuringud 

Mõisaküla linna veevarustuse- ja kanalisatsiooni arendamiseks on tehtud mitmeid uuringuid, mis 
on võetud aluseks ka käesoleva arengukava koostamisel: 

 OÜ Alces koostas 2012. aastal Mõisaküla linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
laiendamise ja rekonstrueerimise tasuvusuuringu. Vastavalt uuringule on kavandatud 
teostada tööd ajavahemikus 2012...2020 ning ehitustegevuse lõpp on 2020. aasta lõpus. 
 

1.4.2 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Mõisaküla linn asub Lääne-Eesti vesikonnas. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (edaspidi 
L-E VMK) kinnitati Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016. Vee seisundi hindamise 
ja abinõude planeerimise ning rakendamise eesmärgil on veekogud jaotatud 
pinnaveekogumiteks. L-E VMK-s pole Karjamaa ja Kannu kraavile ning Neitsi ojale seisundiklassi 
määratud. Neitsi oja suubub Tõlla ojja, Tõlla pinnaveekogumisse (kood 1137300_1), mis kuulub 
looduslike vooluveekogude hulka ning mille seisundiklass on hinnatud heaks. 
Veeseaduse § 35 lg 2 kohaselt on pinna- ja põhjavee kaitse eesmärkideks nende hea seisundi 
saavutamine. Heitvee juhtimisega suublasse ei tohi halveneda suublate seisund. 
 

1.4.3 Tehnovõrkude joonised 

Täpsed tehnovõrkude joonised on olemas ainult viimastel aastatel ehitatud torustike kohta. 
Vanemate torustike kohta on andmed tihti ebatäpsed. 
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1.4.4 Vee erikasutusluba 

Tabel 3. Vee erikasutusluba 
 

Vee erikasutuspiirkond: Mõisaküla linn Vee erikasutaja OÜ Abja Elamu 
Vee-erikasutusloa väljastaja asutuse nimetus Keskkonnaamet 
Vee-erikasutusloa nr ja kehtestamise kuupäev L.VV/323812 
Vee-erikasutusloa kehtivuse kuupäev 01.01.2014 - 31.12.2018 
  
 
VEEVÕTT 
 
Veehaarde nimetus, 
puurkaevude arv 

Põhjaveekihi nimetus Lubatud kogus 
m3/d 

Mõisaküla linna 
puurkaev 

Kesk-Alam-Devon D2-1 90 

                                                              KOKKU 90 

 
HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 
 
Reoveepuhasti 
nimetus, suubla 
nimetus 

Reostusnäitajad Suurim lubatud sisaldus (mg/l) 

Mõisaküla uued 
biotiigid, suubla 
Karjamaa kraav 

BHT7  
HA 
Nüld 
KHT 

25 
35 
60 
125 

Mõisaküla vanad 
biotiigid, suubla 
Kannu kraav 

BHT7  
HA 
Nüld 
KHT 

25 
35 
60 
125 
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2. Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad 

 

2.1  Keskkond 

2.1.1 Pinnakate ja selle ehitus 

Valdav osa linnast paikneb lamedal ja madalal moreenkõrgendikul ning moodustab ühtse  
ins.geoloogilise  rajooni. Eraldi  tuleb  nimetada  madalaid  ja  vesiseid äärealasid: üks läänes, 
kohati soise iseloomuga, teine idas ja kagus. Piirid keskse, kõrgema ja madalamate äärealade 
vahel on ebaselged. Insenerehitiste rajamissügavuses on pinnase arvutuslik kandevõime 2 -3 
kg/cm², külmumissügavus on kuni 1,5 m. Absoluutkõrgused on linna keskosas 75,00-77,00 m 
(abs), läänepiiril 68,00 m (abs) ja idas 72,00 m (abs). Ala geoloogilisest ehitusest võtavad osa 
kvaternaarsed setted ja devoni, siluri, ordoviitsiumi ning kambriumi settekivid, millest viimased 
lasuvad kristalsel aluspõhjal. Pinnakate paksusega 15 -17m koosneb  oma  ülemises  osas  
liivsavist, mis  alumises  osas  läheb  üle  kruusa  ja  veeriseid sisaldavaks  saviliivaks. Pinnakatte 
kõige  ülemise  kihi  moodustab  õhuke  kiht  mullasarnast uhtliiva, mõnedes nõgudes halli uhtsavi 
ning vähesel määral ka turvast ja kultuursetteid. 

2.1.2 Põhjavesi 

Mõisaküla piirkonnas  põhjaveemaardla tagatud põhjaveevaru kinnitatud ei ole.  
Mõisaküla linna varustatakse joogiveega Mõisaküla linna puurkaevust – Puurkaevu passi/katastri 
nr 6942/4392, sügavus 220 m, ehitusaeg 1977. 
Andmeid põhjavee kvaliteedi kohta sisaldab alljärgnev tabel. 
 
Tabel 4. Mõisaküla linna puurkaev 
 
 Näitaja Mõõtühik Tulemus Piirnorm Analüüsimeetod 

1 Lõhn  Palli 0   GOST 3351-74 

2 Värvus Pt-Co 4,5   EVS-EN ISO 7887:2011 

3 Hägusus NTU 5,2   EVS EN ISO 7027:2000 

4 PH 20 C juures   7,4 6,5-9,5 ISO 10523:2008(E) 

5 Ammoonium mg/l 0,40 0,5 HACH 

6 Elektrijuhtivus 20 C 
juur S/cm 

486 2500 EVS-EN 27888:1999 

7 Nitritid mg/l <0,005 0,5 ISO 6777-1984(E) 

8 Nitraadid mg/l <0,44 50 ISO 7890-3:1988 

9 Fluoriidid mg/l 0,37 1,5 HACH 

10 Üldraud  g/l 989 200 HACH 

11 Mangaan g/l 49 50 ISO 633-1986(E) 

12 Kloriidid mg/l <3 250 ISO 9297 1989 

13 Sulfaadid mg/l <3 250 HACH 

14 Oksüdeeritavus mgO/l  1,7 5 EVS-EN ISO8467:1999 

15 Coli-laadsete bakt. arv PMÜ/100ml 0  0 ISO-9308-1:2014 
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16 Echerichia coli PMÜ/100ml 0  0 ISO-9308-1:2014 

17 Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 EN ISO 7899-2:2002 

18 
Kolooniate arv 22C PMÜ/1ml 1  Ebaloomulike 

muutusteta 
EN ISO 6222:2001 

 
Suurem osa Mõisakülast asub suhteliselt kaitstud põhjavee alal. Kase, Koidu ja Loode tänava  
piirkonnas on hästi kaitstud põhjavee ala.  

 

 
Joonis 1 Mõisaküla piirkonna põhjavee kaitstuse kaart 
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2.1.3 Pinnavesi 

Mõisaküla linnas pinnaveekogud puuduvad, linna piiril asub Karjamaa kraav, mis suubub 
Kannu kraavi, sealt Neitsi ojja, Tõlla jõkke, Halliste jõkke, Navesti jõkke ja lõpuks Pärnu 
jõkke. Puhastist väljuva heitvee näitajad vastavad Vabariigi Valitsuse määruses “ Reovee 
puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja 
sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1” 
kehtestatud nõuetele.  
Puhasti heitvee väljalaskmeks on Karjamaa kraav (VEE1137502), vanade biotiikide 
väljalaskmeks on Kannu kraav (VEE1137501). 
 

2.1.4 Tehiskeskkond 

Mõisaküla linnas puudub keskkonnaohtlik tööstus ning keskkonnaohtlikke objekte 
Keskkonnaregistri andmetel linna territooriumil ei ole. Puurkaevu katastri  nr. 6940  ei  kasutata  
ning see tuleks tamponeerida. 

Ka tulevikus ei nähta ette keskkonnaohtliku tööstuse arendamist. Linna arendamise aluseks oleva 
üldplaneeringu järgi on Mõisaküla meeldiv, puhas ja heakorrastatud elupaik. Tööstus ja tootmine 
on keskkonnasõbralik ning vähese reostusega. Säilitatakse ja uuendatakse haljastust. Meeldiva, 
puhta ja heakorrastatud keskkonna saavutamiseks tuleb Mõisakülas arvestada järgnevaga: 

 arendatakse välja kogu linna haarav vee- ja kanalisatsioonivõrk, rekonstrueeritakse 
veehaare ja sadevete kanalisatsioon; 

 ehitatakse kaasaegsed puhastusseadmed; 
 linnas on lubatud keskkonnasõbralik tootmine; 
 rekonstrueeritakse ja rajatakse juurde tuletõrje veevõtupüstikuid (pärast veevõrgu 

rekonstrueerimist). 
 
Mõisaküla linn koos Abja valla Lasari külaga moodustab ühe reoveekogumisala – Mõisaküla 
reoveekogumisala, registrikood RKA0840524, pindala 134ha, koormus 1074ie.  
 

2.2  Elanikkond 

Eesti  rahvastikuregistri  andmetel  oli  Mõisaküla  linna  elanike  arv  seisuga 01.01.2017  784 
inimest. 
Linna elanike arv on eelnevatel aastatel vähenenud negatiivse iibe ja väljarände tõttu, viimastel 
aastatel on märgata elanike arvu stabiliseerumist. 
Mõisaküla linna asustustihedus 2016. aastal oli 356 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. 

 
Joonis 2. Mõisaküla linna rahvaarv 2005-2016 (Statistikaameti andmed) 
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Joonis 3. Mõisaküla linna rahvastiku demograafiline struktuur (graafikul: vanusegrupp, elanike 
arv, osakaal %) 

 

2.2.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

Tsentraalne veevärk on rajatud peamiselt linna keskossa: Pärnu, Põllu, Kivi, Riia, osaliselt Uue 
ja Vabriku tänavatele ning Viljandi, Kooli ja Ringpuiestee tänavatele. Mõisaküla linnas kasutab 
ühisveevärki 585 inimest, mis on 62% elanike koguarvust. 
Sisuliselt kattub olemasolev ühiskanalisatsiooniga kaetud ala veevõrgu alaga, vaid mõningates 
kohtades puudub ühiskanalisatsioon. 
Mõisaküla linna puurkaevust haarati 2016 aastal kokku 17141 m3 e 47 m3/d, müüdud veekogus 
oli 10697 m3, ca 37,6% e. toodetud veest moodustab kadu. 2016 aastal oli veekadu oluliselt 
tavapärasest suurem veeavarii tõttu. 
Reovee kogust Mõisakülas ei mõõdeta ja reovee arvestatavad kogused on samad, mis 
väljapumbatud veel.  
Linna reovee reostuskoormus põhineb peamiselt vaid elanikel, sest täiendavat reostuskoormust 
tekitav tööstus linnas praktiliselt puudub. Seega on puhasti reostuskoormus võrdne linna 
kanalisatsiooniga liitunud elanike arvuga.  
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga katmata piirkondades on rajatud lokaalsed suhteliselt madalad 
salvkaevud ning reovesi suunatakse lokaalsetesse kogumiskaevudesse või on rajatud 
kuivkäimlad. Piirkondades on olnud probleeme puurkaevude reostusega ja seda peamiselt 
lekkivate reoveekaevude tõttu. 
 

2.2.2 Leibkonna liikme sissetulek ja maksevõime 

Leibkonna liikme keskmiseks sissetulekuks Mõisaküla linnas on võetud Viljandimaa keskmine 
sissetulek. Statistikaameti andmetel oli leibkonnaliikme keskmine netosissetulek 2015 aastal kuus 
523,7€. Mõisaküla linna palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli Rahandusministeeriumi andmetel 
on esitatud järgnevas tabelis:   

Aasta 
Palgatöötaja kuukeskmine 
brutotulu 

2012 639,50 

2013 705,90 

2014 767,25 

2015 825,22 
Tabel 5: Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu Mõisaküla linnas. 
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2.2.3 Tööpuuduse faktor 

Seoses majanduslangusega 2009 aastal hakkas tööpuudus kiiresti suurenema ja saavutas 
maksimaalse määra 2010. aasta märtsis. Viimastel aastatel on tööpuudus järk-järgult vähenenud 
ning stabiliseerunud ca 10-20 inimese juures. 

 
 
Joonis 4. Registreeritud töötute arv Mõisaküla linnas 2006-2016  (Allikas: Töötukassa) 
 

2.2.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete laekumine 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse kombineeritud tariif on 2016. aastal 1,97 eurot/m3 (käibemaksuta), 
hind koos käibemaksuga on 2,36€/m3, mis on madalam võrreldes Eesti keskmise tariifiga. 
Arvete laekumisega ei ole olnud suuri probleeme. 
 
Alates 01.09.2015 kehtestas OÜ Abja Elamu Mõisaküla linna teeninduspiirkonnas vee müügi ja 
kanaliseerimise teenusele asutustele ja elanikele alljärgnevad hinnad: 
 
külm vesi                    1.17 € m3 
vee kanaliseerimine   0,80 € m3 
 
Hindadele lisandub eesti Vabariigis kehtestatud käibemaks. 
 
 
 

2.2.5 Ettevõtlus 

Mõisaküla linnas puudub keskkonnaohtlik tööstus ning keskkonnaohtlikke objekte 
Keskkonnaregistri andmetel linna territooriumil ei ole. Samuti puuduvad suured tootmisettevõtted, 
pigem on tegemist väiksemate tootmisettevõtetega ning suur osakaal on teenindaval sektoril.  
Mõisakülas tegutsevad ettevõtted ja MTÜ-d ja nende peamine tegevusala on esitatud tabelis 6: 
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Tabel 6. Mõisakülas tegutsevad ettevõtted ja MTÜ-d 
 

Ettevõtja nimi Tegutsemisvaldkond 

OÜ Mõisaküla Masinatehas  metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine 
OÜ UnoLight  metallitöötlemine 
Puit ja Mööbel OÜ Mõisaküla filiaal  mööblitootmine 
Metalworld OÜ  metallitöö ja üldehitustöö 

Ahjuvaim OÜ  küttekollete ehitus ja renoveerimine, müürsepatööd 

Andre Teenused OÜ 

 põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine 
 ja kasutusrent, muude üld- ja eriotstarbeliste masinate 
 ja seadmete hulgimüük 

Annor Group OÜ 
 jaekaubandus, kasutatud ja muude tööstuskaupade  
 müük, saunateenuse osutamine 

Abja Tarbijate Ühistu Mõisaküla A&O 
 jaekaubandus, toidu- ja esmatarbekaupade müük, 
 tööstus- ja tarbekaupade müük 

Omniva  Mõisaküla postipunkt  postiteenused 
Perearst Ürjo Mälksoo  raviteenused 

OÜ Akemal  ravimite müük 

FIE Anneli Jürise 
 toidu- ja tööstuskaupade, alkoholi ja tubakatoodete 
 jaemüük 

EKNK Mõisaküla koguduse kauplus  
"Jätkub rõõmu"  kasutatud ja uue tööstus- ja tarbekaupade müük 

Eveli Ilusalong OÜ  juuksuriteenused 

OÜ Siliina söögimaja  toitlustamine 
FIE Alo Kirikali korstnapuhastus  korstnapuhastusteenus 

MTÜ Mõisaküla Tulekaitse Selts  Vabatahtlik päästetöö 

Mittetulundusühing Mõisaküla Kultuuriselts Seltsitegevus 
Mittetulundusühing Mõisaküla  
Noortekeskus H.E.L.A.R Noorsootöö 

MTÜ Mõisaküla Vilistlane Seltsitegevus 

Mõisaküla Jahiselts "Metsis" Seltsitegevus 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku  
Mõisaküla Kogudus Koguduse põhikirjaline tegevus 

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku  
Mõisaküla Kogudus Koguduse põhikirjaline tegevus 

Uusapostliku Kiriku Eestis Mõisaküla  
Kogudus  Koguduse põhikirjaline tegevus 

Mõisaküla Raamatukogu 
 

Raamatukogu teenused 
 

Mõisaküla Hoolekandekeskus Vanurite hoolekanne 
Mõisaküla Linnavalitsus Halduskorraldus 

Mõisaküla Kultuurimaja Elanike kultuuriline teenindamine, töö noortega 

Mõisaküla Linnahooldus Elamu-, kommunaalmajandus, heakord 

Mõisaküla Muuseum  
 
Lisaks Mõisaküla linna ettevõtetele pakub piirkonnas inimestele  tööd Abja-Paluojal asuv  
tekstiiliettevõte Toom Tekstiil AS Abja-Paluoja vabrik. 
Palju linnaelanikke käib tööl väljaspool Mõisakülat (Viljandis, Pärnus, Tallinnas ja mujal). 
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2.3  Kohaliku omavalitsuse võimuorganid 

2.3.1 Iseloomustus 

Mõisaküla Linnavolikogu ja -valitsus korraldavad kohaliku elu küsimusi lähtudes kehtivast 
seadusandlusest ja linna põhimäärusest. 
 
2013. aastal toimusid kohaliku omavalitsuse valimised. Valimistel osalesid Erakond Isamaa ja 
Res Publica Liit, Eesti Keskerakond ning Valimisliit Edukas Mõisaküla. Valijaid oli nimekirjas 777,  
hääletamas  käis 60,87%.  
Mõisaküla  Linnavolikogu  on  11-liikmeline ning mandaadid  jagunesid järgmiselt: Erakond 
Isamaa ja Res Publica Liit 10 kohta ja Eesti Keskerakond 1 koht. Volikogu töö korraldamiseks on 
moodustatud järgmised alalised komisjonid: 

 Majandus- ja eelarvekomisjon, 
 Haridus- ja kultuurikomisjon, 
 Sotsiaalkomisjon, 
 Revisjonikomisjon. 

Linnavalitsus on 5-liikmeline.  
Veevarustuse ja -kanalisatsiooni korraldamisel linnas on linnavolikogu ja -valitsuse ülesanne 
vastava ala arengu planeerimine ja ka projektide omafinantseeringud on seni eraldatud 
linnaeelarvest. 
 

2.3.2 Eelarve (tulud, kulud) 

Tabel 7. Mõisaküla linna 2015. ja 2016. aasta eelarved (eurodes) 
 

  2015 2016 

TULUD 985774 1033437 

Maksud 330500 346934 

Kaupade ja teenuste müük 275762 289088 

Toetused 378212 397415 

Muud tegevustulud 1300 0 

KULUD 1030773 1118016 

Üldised valitsussektori kulud 169156 173403 

Avalik kord ja julgeolek 6077 7096 

Majandus 84576 105255 

Keskkonnakaitse 1400 2392 

Elamu-ja kommunaalmajandus 57449 61650 

Tervishoid 1440 1340 

Vaba aeg, kultuur ja religioon 117117 134032 

Haridus 361960 389108 

Sotsiaalne kaitse 231598 243740 
 
Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni doteerimist Mõisakülas ei toimu, linn tasub ainult 
linnavalitsusele ja hallatavatele asutustele osutatud teenuste eest ning samuti osaleb vajadusel 
veevarustuse ja kanalisatsiooni projektides, eraldades linnaeelarvest vajaliku projektide 
omafinantseeringu. 
Nii nagu kogu Eestis, väheneb rahvaarv ka Mõisaküla linnas. Linna rahvastiku vananemine ja 
vähenemine toob kaasa maksumaksjate arvu vähenemise. 
Kohaliku omavalitsuse laenuvõtmist reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 
seadus. 
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Väljavõte seadusest: 
§ 34 Netovõlakoormuse ülemmäär 
(1) Netovõlakoormus on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud võlakohustuste suuruse ja 
käesoleva seaduse §-s 36 nimetatud likviidsete varade kogusumma vahe. 
(2) Netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustustena arvesse bilansis kajastatud 
järgmised kohustused: 
1) võetud laenud; 
2) kapitalirendi- ja faktooringukohustused; 
3) emiteeritud võlakirjad; 
4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused; 
5) saadud toetuste tagasimakse kohustused; 
51) toetusteks saadud ettemaksed; 
52) toetuste andmise kohustused; 
6) pikaajalised võlad tarnijatele; 
7) teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused; 
8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist. 
(3) Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse 
tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta 
põhitegevuse tulude kogusummat. 
(4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel arvutatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude 
kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib 
netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 
(5) Netovõlakoormus võib ületada käesoleva paragrahvi lõigetega 3 ja 4 kehtestatud 
netovõlakoormuse mahu ülemmäära toetuste sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste 
kogusumma võrra. 
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3.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid 

 
Tsentraalne veevärk on rajatud peamiselt linna keskossa: Pärnu, Põllu, Kivi, Riia, osaliselt Uue 
ja Vabriku tänavatele. Linna läänealadel on torustikud osaliselt Viljandi, Kooli ja Ringpuiestee 
tänavatel. Mõisaküla linnas kasutab ühisveevärki 585 inimest, mis on 62% elanike koguarvust. 
Sisuliselt kattub olemasolev ühiskanalisatsiooniga kaetud ala veevõrgu alaga, vaid mõningates 
kohtades puudub ühiskanalisatsioon.  
 

3.1  Ühisveevärgi objektid 

3.1.1 Puurkaev-pumpla 

 
Mõisaküla linna ühisveevärki annab vett puurkaev Viljandi tn.36 asuv puurkaev (katastri nr. 6942). 
Vee erikasutusloaga nr L.VV/323812 on vee-ettevõttel Osaühing Abja Elamu lubatud võtta 
Mõisaküla linna puurkaevust (katastrinr 6942) põhjavett 90 m3 ööpäevas. Veetöötluseks 
kasutatavate filtrite tagasipesuvesi on heitvesi, mis tuleb nõuetekohaselt puhastada. Lisaks asub 
linnas 1938 aastal puuritud mittekasutatav puurkaev Kivi tn.3 krundil. Põhjavee kaitstuse 
tagamiseks on vaja see puurkaev tamponeerida.  
 
Tabel 8. Mõisaküla puurkaev-pumpla 
 Mõisaküla linna 

puurkaev 
Puurkaevu katastri/passi nr 6942/4392 
Ehitusaeg 1977 
Sügavus 220 m 
Ekspluateeritav veekiht D2-1 
Manteltoru/filtri läbimõõt (pumba juures) 377mm 
Koordinaadid X=6439169 

Y=569520 
Lubatud veevõtt (vee erikasutusloas) 132 m3/d 

 
Mõisaküla linna Viljandi tänava puurkaev-pumpla renoveeriti 2009.a Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse  (KIK) kaasrahastusel. 
Projekti käigus soojustati  katus, vahetati ära kõik  aknad, pandi  ette turvauks, paigaldati uued 
elektrisüsteemid. Puurkaev-pumpla territoorium piirati uue aiaga.  
Et linna veevärki suunatud vesi vastaks kehtestatud nõuetele, paigaldati 2009. aastal pumplasse 
rauaärastusseadmed, mis koosnevad kolmest paralleelsest survefiltrist MG36S tootlikkusega 
10m3/h. Puurkaevupump pumpab vee läbi kontaktmahuti hüdrofoori, kust vesi liigub edasi läbi  
filterseadme linna veevõrku. 
Kogu süsteem töötab puurkaevupumba surve all. Enne kontaktmahutit toimub  vee  aereerimine. 
Peale  kontaktmahutit  toimub naatriumhüpokloriidi lisamine (vastavalt vajadusele). 
Süsteem  töötab  automaatselt, korra  aastas  käib  hooldusfirma Miridor OÜ seadmete tööd 
kontrollimas, raua sisaldust vees mõõtmas. 
Linna veevõrku suunatav vesi vastab kehtestatud kvaliteedinõuetele. 
 
Tabel 9. Mõisaküla linna veevõrguvee analüüs 
 
 Näitaja Mõõtühik Tulemus Piirnorm Analüüsimeetod 

1 Lõhn  Palli 0   GOST 3351-74 

2 Värvus Pt-Co 4,7   EVS-EN ISO 7887:2011 
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3 Hägusus NTU <0,2   EVS EN ISO 7027:2000 

4 PH 20 C juures   7,3 6,5-9,5 ISO 10523:2008(E) 

5 Ammoonium mg/l 0,21 0,5 HACH 

6 Elektrijuhtivus 20 C 
juur S/cm 

483 2500 EVS-EN 27888:1999 

7 Nitritid   0,5 ISO 6777-1984(E) 

8 Nitraadid mg/l  50 ISO 7890-3:1988 

9 Fluoriidid mg/l  1,5 HACH 

10 Üldraud  g/l 43 200 HACH 

11 Mangaan g/l  50 ISO 633-1986(E) 

12 Kloriidid mg/l  250 ISO 9297 1989 

13 Sulfaadid mg/l  250 HACH 

14 Oksüdeeritavus mgO/l   5 EVS-EN ISO8467:1999 

15 Coli-laadsete bakt. arv PMÜ/100ml 0  0 ISO-9308-1:2014 

16 Echerichia coli PMÜ/100ml 0  0 ISO-9308-1:2014 

17 Enterokokid PMÜ/100ml   0 EN ISO 7899-2:2002 

18 
Kolooniate arv 22C PMÜ/1ml   Ebaloomulike 

muutusteta 
EN ISO 6222:2001 

 
 
 

 
Foto 1. Viljandi tänava puurkaev-pumpla 
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Foto 2. Viljandi tänava puurkaev-pumpla (seestvaade) 
 

 
Foto 3. Viljandi tänava puurkaev-pumpla veetöötlus 
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Ettepanekud renoveerimise osas 
Puurkaev-pumpla on tehniliselt heas korras ja olulisi investeeringuid ei vaja. Tuletõrje hüdrantide 
töö tagamiseks tuleb pumpla juurde rajada täiendav veemahuti ning pumplasse paigaldada 
tuletõrjepumbad. Rekonstrueerimist vajab puurkaev-pumpla häireedastussüsteem. 
 
 

3.1.2 Veetorustikud 

Mõisakülas on ca 7800 m veetorustikku, millest ca 4800 m vajab rekonstrueerimist Suurem 
osa torustikku on üle 30 aasta vana (raudteetammi äärne piirkond veelgi vanem). Seega on suur 
osa 
linna võrgust ekspluatatsiooni ea juba ületanud. Torustikul paiknevad liitmikud ja äärikühendused 
on terasest ning on tugevalt korrodeerunud. Vanem torustik on täielikult amortiseerunud, veekadu 
2016 aastal oli ca 37%. Veekadu oli mõnevõrra suurem kuna oli üks suurem veeavarii. 
Veevõrk on rajatud tupikvõrguna, siibrid ei ole töökorras või puuduvad üldse. Osa linna on 
ühisveevärgiga katmata. 
2009, 2012 ja 2014. aastal valmisid vee- ja kanalisatsioonitrassid Pärnu, Viljandi ning 
Ringpuiestee tänavate piirkonnas.   
Viimasel ajal tehtud vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimised on suurendanud 
ühisveevärgiga liitujate hulka ning suurendanud süsteemi töökindlust, kuid vanad trassid vajavad 
reokonstrueerimist edaspidi.  
 
Tabel 10. Mõisaküla linna veetorustikud vanuse ja materjali järgi 

0…5 6…10 11…15 16…20 21…25 26…30 üle 30 Kokku

Teras 50…100 0,5 0,5 6,4

Malm 65…100 4,3 4,3 54,8

Plast 32...100 1,95 0,7 0,4 3,05 38,9

1,95 0,7 0 0,4 0 0 4,8 7,85

24,8 8,9 0,0 5,1 0,0 0,0 61,1

Kokku

Osakaal vanuse 

järgi %

Osakaal 

materjali 

järgi %Materjal Läbimõõt Torustiku pikkus (km)

 
 
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Et tagada elanikkonna varustamine puhta joogiveega on vaja ühisveevärgi torustikku 
rekonstrueerida 2068 m ja laiendada 10282 m.  
Torustikud on ette nähtud ehitada plasttorudest surveklassiga PN10. Sulgarmatuur paigaldatakse 
pinnasesse (ilma kaevuta). Liitumispunktides on ette nähtud kasutada pikendatud spindliga 
maakraane (üldjuhul DN 25 mm), tarnetoru kuni maakraanini on üldjuhul De 32 mm. Vanad 
amortiseerunud torustikud jäetakse maha, kaevud täidetakse pinnasega ja toruotsad suletakse. 
Torustike ehitus- ja renoveerimismahtu kuulub ka uute liitumispunktide rajamine. 
 

3.1.3 Siibrikaevud, siibrid 

Vanematel torustikel paiknevad liitmikud ja äärikühendused on terasest ning on tugevalt 
korrodeerunud. Amortiseerunud on ka siibrid. Vee-ettevõtja info kohaselt esineb sageli veevõrgu 
avariisid, seega tuleb rekonstrueerimise käigus vanemad torustikud ja armatuur välja vahetada. 
Siibrid ja maakraanid on kaasaegsed piirkondades, kus torustikud on uued (Pärnu, Viljandi ja 
Ringpuiestee tänavate piirkond). 
Torustiku renoveerimisel ja laiendamisel on ette nähtud liitumispunktides kasutada pikendatud 
spindliga maakraane (üldjuhul DN 25 mm), tarnetoru kuni maakraanini on üldjuhul De 32 mm. 
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Viimasel ajal rajatud torustikele on paigaldatud kaasaegne sulgarmatuur, mis on üldiselt heas 
korras ja rekonstrueerimist ei vaja. 

3.1.4 Hüdrandid, tuletõrje veevarustus 

Linna tulekustutusevesi võetakse linnaveevõrgule paigaldatud 12 hüdrandist. Viimasel ajal 
paigaldatud  12 hüdranti on maapealsed soojustatud hüdrandid ning need on heas korras.  
Uute trasside rajamisel tuleb ka sinna rajada nõuetele vastav hüdrantide võrk. 
Lisaks hüdrantidele on Mõisaküla linnas kaks tuletõrjeveevõtu kohta. Üks asub Mõisaküla 
Masinatehas OÜ territooriumil ja teine Õnne tänava ääres. Tuletõrjeveevõtu kohad on ära toodud 
Lisas 3. Mõlemad veevõtukohad on heas korras, ligipääsuteed olemas, märgistatud vastavate 
tähistustega. Tuletõrje veevarustuse nõuded on määratud standardiga EVS 812-6: 2012. 
 

 
Foto 4. Rekonstrueeritud hüdrant Viljandi tänaval 
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Foto 5. Tuletõrje veevõtukoht Õnne tänava ääres 
 
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Veevarustuse rekonstrueerimise ja laiendamise korral paigaldada kaasaegsed maapealsed 
hüdrandid vastavalt päästeameti nõuetele. Lähtuvalt tuletõrje normidest on Mõisakülas 
tulekustutusevee vajadus tulekahju korral 15 l/s 3 tunni jooksul e 162 m3, mis ei ole praegusel 
hetkel tagatud. Vajalik on täiendava veemahuti paigaldamine pumpla juurde ning II astme 
pumpade paigaldamine pumplahoonesse. Vajaliku tuletõrjevee tagamiseks tuleb laiendatavale 
veevõrgule paigaldada 32 hüdranti. 
 
 

3.2  Ühiskanalisatsiooni objektid 

Sisuliselt kattub olemasolev ühiskanalisatsiooniga kaetud ala veevõrgu alaga, vaid mõningates 
kohtades puudub ühiskanalisatsioon. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud 585 inimest, mis on 62% 
elanike koguarvust. 
Reoveepuhasti lubatud vooluhulk vee-erikasutusloa järgi on 21600m3/a. 
Biotiikide juures reovee kogust ei mõõdeta, lisaks juhitakse biotiikidesse ka sadevett. 
Reoveepuhasti vooluhulkade arvestuse aluseks on puurkaevust tarbijatele suunatud vee kogus. 
Hinnanguliselt juhiti 2016. aastal juhiti linna biotiikidesse ca 17000 m3 reovett. Osa reoveest 
eksfiltreerub läbi amortiseerunud torustike pinnasesse.  
Linna reovee reostuskoormus põhineb peamiselt vaid elanikel, sest täiendavat reostuskoormust 
tekitav tööstus linnas praktiliselt puudub. Seega on puhasti reostuskoormus võrdne linna 
kanalisatsiooniga liitunud elanike arvuga.  

3.2.1 Kanalisatsioonitorustikud 

Linna kanalisatsiooni rajamist alustati XIX sajandi lõpul ja seda on laiendatud 1963. aastal ja 
1982. aastal. XXI sajandil on rajatud kanalisatsiooni Kooli ja Uuele tänavale. Torustiku 
kogupikkus on ca 7700 m. Kogu enne XXI sajandit rajatud torustik on amortiseerunud (v a Põllu, 
Pärnu, Viljandi ja Ringpuiestee tänavate piirkond) ja vajab rekonstrueerimist (ca 4760 m). 
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Planeeritud ei ole ka Vabriku ja Põllu t vahelise läbi elamukvartali kulgeva sademevee ja 
kanalisatsiooni ühisvoolse torustiku rekonstrueerimist. Selle torustiku vajadus ühiskanalisatsiooni 
osana selgub projekteerimise käigus. Osa torustikku likvideeritakse ning osa jääb tööle ainult 
sademevee kanalisatsioonina. Linna läbiv raudteetamm jagab kanalisatsiooni kaheks osaks. 
Olmekanalisatsiooni on juhitud ka sademeveed ja raudteetammist itta jäävas osas ka 
kuivenduskraavide veed. Osa linnast on kanaliseerimata. 
 
 
Tabel 11. Mõisaküla linna isevoolsed kanalisatsioonitorustikud vanuse, materjali ja läbimõõdu 
järgi 

0…5 6…10 11…15 16…20 21…25 26…30 üle 30

Betoon 150…500 3,78 3,78 49,0

Keraamika 300 0,98 0,98 12,7

Plast 110-200 1,83 0,72 0,40 2,95 38,3

1,83 0,72 0,00 0,40 0,00 0,00 4,76 7,71

23,7 9,3 0,0 5,2 0,0 0,0 61,7

Pikkus vanuse järgi

Osakaal vanuse 

järgi%

Osakaal 

materjali järgi %
Materjal

Läbimõõt 

mm

Vanus aastates Kokku 

km

 
 
 
Konsultandi hinnangu kohaselt on vanem torustik tugevalt amortiseerunud ning tuleb suures osas 
välja vahetada. Lähtuvalt reoveepuhasti reoveekoguste hindamisele toimub torustikus nii 
infiltratsioon kui ka eksfiltratsioon, mistõttu jääb kuivadel perioodidel reoveekogus tunduvalt alla 
joogivee kogusele, sademeteperioodil ületab seda aga tunduvalt. 
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Isevoolutorustikud on ette nähtud ehitada PP või PVC torudest tugevusklassiga vähemalt SN8, 
survetorustikeks on PE torud tugevusklassiga PN10. Vaatluskaevud on plastkaevud läbimõõduga 
vähemalt 400 mm. Liitumispunkti on ette nähtud kontrolltoru tõusutoru läbimõõduga De 200 mm. 
Tänavakollektorist kuni liitumispunktini paigaldatav torustik on üldjuhul PP või PVC De 160 mm. 
Vanad amortiseerunud torustikud jäetakse maha, kaevud täidetakse pinnasega. Torustike ehitus- 
ja renoveerimismahtu kuulub ka uute liitumispunktide rajamine. 
Ühiskanalisatsiooni parendamiseks on vajalik teostada järgmised investeeringuprojektid: 
 

 Olemasoleva kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (vajalik põhjavee saastamisriski 
vähendamiseks) – vajalik on rekonstrueerida 1992m isevoolset kanalisatsioonitorustikku. 
Rekonstrueerimine on kavandatud Pärnu, Riia, Kivi, Sihveri ja Raudtee tänavate 
piirkonnas. 

 
 Kanalisatsioonivõrgu laiendus (vajalik elanike elukvaliteedi parandamiseks ja põhjavee 

saastamisriski vähendamiseks) – vajalik on rajada 8926 m uut isevoolset ja 792 m surve 
kanalisatsioonitorustikku. 

 

3.2.2 Kanalisatsioonikaevud 

Rekonstrueeritud on kanalisatsioonisüsteem, kus on kasutatud kaasaegseid teleskoop 
plastkaevusid. Vanemates torustiku osades on kanalisatsioonikaevud üldjuhul välja ehitatud koos 
kanalisatsioonitorustikega ning on reeglina üle 30 aasta vanad. Vanemad kanalisatsioonikaevud 
on ehitatud betoonraketest, kaevud ei ole veetihedad, probleeme on olnud kaevukaante 
sisselangemisega ja sadevete pääsuga kanalisatsioonisüsteemi kaevude kaudu. Uute kaevude 
rajamisel kasutatakse teleskoop plastkaevusid. Vanade kanalisatsioonikaevude ja -torustike 
ümberehitamine vähendab infiltratsiooni torustikesse. 
 



 
 

27

3.2.3 Reoveepumplad 

Kuna Mõisaküla paikneb suhteliselt tasasel reljeefil, siis tuleb reovett pumbata päris mitmes 
piirkonnas. Praeguseks on välja ehitatud üks reoveepumpla Viljandi tänaval (RVP-1), sealt 
juhitakse reovesi Pärnu tänaval asuvasse kollektorisse. RVP-1 on heas korras ja 
rekonstrueerimist ei vaja. 
Kanalisatsioonitorustiku laiendamisel tuleb paigaldada reovee ülepumpamiseks kolm 
reoveepumplat (RVP-2, RVP-3, RVP-4).  
 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Kanalisatsioonitorustiku laiendamisel tuleb paigaldada reovee ülepumpamiseks kolm 
reoveepumplat (RVP-2, RVP-3, RVP-4).  
Kõik pumplad on ette nähtud varustada kahe sukelpumbaga, kusjuures eelpool esitatud 
jõudlusega peavad olema võimelised töötama mõlemad pumbad eraldi. 
Kõik reoveepumplad on vaja varustada häireedastussüsteemiga ning vajadusel kaasajastada 
automaatikat. 

 
 

 
Foto 6. 2012. aastal rajatud reoveepumpla Viljandi tänaval 
 

3.2.4 Reoveepuhastusseadmed 

Raudteetammist läände jäävas osas tekkiv reovesi puhastatakse neljas 1995. aastal rajatud 
biotiigis kogupindalaga 2240 m². Biotiike puhastati 2007. aastal. Raudteetammist itta jäävas osas 
tekkiv reovesi puhastatakse kahes raudteetammi ääres asuvas biotiigis, mille kogupindala on 80 
m².  
2016 aasta aruande alusel tagavad biotiigid reovee puhastamise nõutud määrani. 
Biotiikidest väljuva heitvee näitajad vastavad kehtestatud nõuetele. Biotiikide suublaks on 
Karjamaa kraav. 
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Tabel 12. Mõisaküla linna reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

  Sisenev  Väljuv 

Kuupäev Vee-
erikasutusloag

a lubatud 
suurim 

sisaldus mg/l 

30.08.16 30.08.16 

Komponent mg/l mg/l 

BHT7 25 20 10 

KHT 125 31 <30 

Heljum 35 7,4 4,9 

Üldlämmastik 60 20 18 

Üldfosfor - 2,2 2,8 

pH   7,1 7,6 

Andmed: Mõisaküla Linnavalitsus 

 
Ettepanekud renoveerimise osas 
Biotiigid on mõni ega tagasi korrastatud ning kuna need tagavad nõutava puhastustulemuse, ei 
ole vaja sinna teha täiendavaid investeeringuid.  
 

.   
Foto 7. Vaade biotiikidele 
 

3.2.5 Sadeveesüsteem 

Mõisaküla linn asub madalatel maadel, seetõttu on kogu linnas kasutusel kuivenduskraavide 
süsteem. Nii tagatakse kõige efektiivsem liigvee ja sadevete ärajuhtimine.  
Ühisvoolne sadeveetorustik toimib Põllu tänaval ja Pärnu tänavast kuni biotiikideni. Seal on 
torustik kuhu juhitakse ka sadeveed.  
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Pärast linna lahkvoolse kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist tuleks osa olemasolevast 
süsteemist, mida ei ole vaja reovete ärajuhtimiseks, kasutada sademevete ja kuivenduskraavide 
vete ärajuhtimiseks ning vajaduse korral seda laiendada. Eriti oluline on see raudteetammist itta 
jäävas osas, kus sademevee ja kuivenduskraavide vee osakaal kogu vooluhulgas on eriti suur. 
Kuna asustus ei ole väga tihe, siis selline lahendus on piisav ning eraldi sadevee trasside 
rajamine linna äärealadele ei ole mõttekas. 
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3.3  Kokkuvõte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniobjektide kohta 

Esmajärjekorras rekonstrueeritavad objektid on: 
1. Pärnu tänava vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine – trasside ehitamine vajalik 

esmajärjekorras kuna Maanteeamet plaanib rekonstrueerida Mõisaküla tee T1 ning 
seetõttu on otstarbekas ehitustööde käigus rekonstrueerida ka teekatete alla jäävad 
trassid. 

2. RVP-1 piirkonda jäävate trasside ehitustööd Viljandi tänavast lõuna poole jääval alal (Piiri, 
Nurme tn), lisaks Heki, Uus (Põllu – Karjamaa vaheline lõik), Karjamaa (Kooli – Pärnu 
vaheline lõik) Õhtu ja osaliselt Kooli tänava trasside ehitustööd 

3. Puurkaev- Pumpla juurde veemahuti rajamine, II astme pumpla ehitustööd 
4. RVP-2 piirkonda jäävate trasside ehitustööd. 
5. RVP-3 ja 4 piirkonda jäävate trasside ehitustööd ning Riia, Lille, Roheline, Posti, Sihveri ja 

Kivi tänavad. 
 
Tabel 13. Eelhinnang investeeringute kohta 
 

Jr
k 
nr 

Projekti nimetus Projekti 
maksumu
s kokku 

INVESTEERINGUD (eurot) 

  Vajadus 
  eurot 2017 2018-

2019 
2020 2021-

2022 
2023-2030 

1 Pärnu tänava 
vee- ja 
kanalisatsioonitra
sside ehitamine 

128900 128900     

2 Piiri, Nurme, 
Heki, Uus (Põllu 
– Karjamaa 
vaheline lõik), 
Karjamaa (Kooli – 
Pärnu vaheline 
lõik) ja osaliselt 
Kooli tänava 
trasside 
ehitustööd  

958900  958900    

3 Puurkaev- 
Pumpla juurde 
veemahuti 
rajamine, II astme 
pumpla 
ehitustööd 

160000   160000   

4 RVP-2 piirkonda 
jäävate trasside 
ehitustööd 

423425    477413  

5 RVP-3 ja 4 
piirkonda jäävate 
trasside 
ehitustööd ning 
Riia, Lille, 
Roheline, Posti, 
Sihveri ja Kivi 
tänavad 

1609025     1609025 

 KOKKU 3334238 128900 958900 160000 477413 1609025 
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4.  Ühisveevärki ja kanalisatsiooni teenindav ettevõte 

4.1  OÜ Abja Elamu põhinäitajad  

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenust Mõisakülas pakub Abja vallale kuuluv äriühing OÜ Abja 
Elamu.  
Osaühing Abja Elamu tegevusaladeks on kuuma vee tootmine ning jaotus kütteks; veekogumine- 
ja varustus tarbijani ; heitvee käitlus; elamute hooldus- ja remonditeenus; heakorratööde teenus; 
elamute hooldus- ja remonditeenus; vee- ja kanalisatsioonitorustiku remonttööd; muud kaeve-ja 
mullatööd. 
2015.a. müügitulu oli 363 754 eurot, millest veekogumine- ja varustus tarbijani ning heitvee 
käitlus moodustas 37,9%; heakorratööde teenus 25,9%; soojusenergia müük 18,3% elamute 
hooldus- ja remonditeenus 15,9%; muud kaeve- ja mullatööd 2,0%. 
 

4.2  OÜ Abja Elamu finants-majanduslikud näitajad 

Tabel 14. OÜ Abja Elamu bilanss  2014 ja 2015 aasta 
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Tabel 15. OÜ Abja Elamu kasumiaruanne 2014 ja 2015 
 

 
 

4.3  Ettevõtte müügitulu näitajad 2014, 2015  

Tabel 16. Ettevõtte müügitulu näitajad 2014, 2015 

 

 

4.4  Toodangu kvaliteedi näitajad 

 
Põhjavee seireks võetakse puurkaevudest proove üks kord aastas. Seiratavad näitajad on 
Ammoonium, Nitrit, Raud, Fluoriid, Sulfaat, Kloriid, Vesinikioonide kontsentratsioon, Mangaan, 
Naatrium, Nitraat, Hägusus, Oksüdeeritavus, Elektrijuhtivus, Lõhn, Värvus, Colilaadsed bakterid, 
Enterokokid, Escherichia coli, Kolooniate arv220 C. 
Reoveepuhasti väljalaskme seireks võetakse proove üks kord kvartalis, seiratavad näitajad on 
BHT7, Heljum, KHT, pH, üldfosfor ja üldlämmastik. 
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II ARENGUKAVA KOOSTAMINE 

5.  ÜVK arengukava koostamise põhimõtted 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel tuleb arvestada teatud soovitustega, mis tulenevad 
seadusandlusest, normidest ja ÜVK arendamise kavade koostamise praktilistest kogemustest. 
Rajatised (puurkaevud, pumplad, puhastusseadmed, torustikud) peaksid omandiprobleemide 
vähendamiseks olema rajatud linna maale. Eramaal asuvad rajatised tuleks seadustada. 
Tuletõrjevett on vaja puhastada ainult siis, kui see puutub kokku joogiveega. Joogivee kvaliteedi 
tagamiseks kaaluda veevarustuse projekteerimisel eraldiseisva tuletõrjevee süsteemi rajamise 
otstarbekust. 
Võimalusel kasutada veetorustiku rekonstrueerimiseks kinnist meetodit, mille puhul tõmmatakse 
olemasolevatele veemagistraalidele sisse peenemad torud – see aitab oluliselt vähendada 
trasside ehitusmaksumust. 
Kanalisatsioonikaevude ja -torustike taastamine vähendab infiltratsiooni torustikesse. 
 
Praeguseks on korrastatud puurkaev-pumpla, et elanikud saaksid tarbida nõuetele vastavat 
joogivett ja alustati uute trasside rajamisega (et varustada võimalikult suur osa elanikest 
ühisveevärgiga). 
Teises etapis tuleb korda teha olemasolevad veevarustussüsteemid ja ehitada ühisveevärk, et 
oleks kaitstud inimeste tervis ning tagatud kõikide reoveekogumisalas elavate inimeste varustatus 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. 
 

5.1  ÜVK rajamise maksumuse alused 

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu rajamise maksumuse hindamisel on kaevetööde hinna osakaal 
võrreldes torustikega nii suur, et ÜVK arendamise kava koostamisel ei ole alati vajadust hinnata 
eri läbimõõduga torustike maksumust, eriti raskete kaevetingimuste korral. Need määratakse 
vajadusel hiljem, eelarvestamise ja pakkumiste käigus. 
Plastmasstorudest veetorustiku rajamise ühe meetri maksumus on ca 90 eurot. 
Plastmasstorudest survekanalisatsioonitorustiku rajamise ühe meetri maksumus on ca 90 eurot. 
Plastmasstorudest isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamise ühe meetri maksumus on ca 110 
eurot. Tööde maksumus sisaldab kaevetööde tegemist, torustiku maksumust ja kaevetööde maa-
ala taastamist. Tegemist on 2016. aasta hinnaga, mis on saadud ehitusettevõtjate 
hinnapakkumiste alusel. 
 
 

5.2  ÜVK arendamine  

Peamised probleemid: 
 Tarbijate madal maksevõime ja linna piiratud laenuvõime vajalike investeeringute 

tegemiseks. 
 Riiklike ja välisabist saadavate investeeringute vähene kättesaadavus (alla 2000 ie 

asulate probleem). 
 Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad nõuded ja kohustused ei ole 

kooskõlas ühiskonna reaalsete investeerimisvõimalustega. 
 Amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud. 
 Personali madal professionaalsus ja puuduvad võimalused tööjõudu motiveerida. 

 
Arendamiseks vajalikud tegevused: 

 Täiendavate finantseerimisvõimaluste leidmine välisabiprojektides osalemise kaudu. 
 Erakapitali kaasamine uute kinnisvara arendusalade infrastruktuuri loomiseks. 
 Tarbijakeskse teenindamise arendamine  
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 Paigaldada klientidele uue põlvkonna kaugloetavad veemõõtjad. 
 Linnavalitsuse aktiivne osalemine veemajanduse tuleviku otsustamisel. 
 Teenindava personali koolitamine ja täiendamine. 
 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate kõigi kohalike õigusaktide 

väljatöötamine ning vastuvõtmine lähtudes tarbijate huvidest. 
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6.  Arenguprogramm 

Arenguprogrammi koostamisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuar 2016.a 
kinnitatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavaga. 
Inimeste tervise kaitsest järgmise tähtsusastmega põhjavee reostamise lõpetamine läbi ebatiheda 
reoveetorustiku ja kõikide reovee kogumisalas elavate inimeste varustamine töökindla 
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemiga. 
Vajalik on ette võtta radikaalsed meetmed linnaelanike tervise kaitseks ja rekonstrueerida 
ühisveevärk. 
Arengukava on ette nähtud aastateks 2017–2030. 
 

6.1  Ühisveevärk 

Projekt B1: Ühisveevärgi rekonstrueerimine 
Kogu seni rekonstrueerimata malm- ja terastorudest ühisveevärk (2775 m) rekonstrueeritakse, 
milleks esmalt tuleb selgitada olemasolevate torude seisukord. Võimaluse korral on otstarbekas 
kasutada torude sujutamist. Kus see on võimatu, kasutatakse lahtise kaeviku meetodit. 
Veetorustiku rajamiseks on otstarbekas kasutada PE PN10 torusid läbimõõdus 32–110 mm. 
Tuletõrje vajadusteks paigaldatakse torustikule Tallinna tüüpi soojustatud maapealse osaga 
hüdrandid. Elamute kohal paigaldatakse torustikule majaühendused koos pikendatud spindli ja 
malmkapega kraanidega, mida vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on võimalik 
käsitleda liitumispunktidena. Magistraaltorustiku ehitamisega samaaegselt on otstarbekas 
renoveerida ka kõik majaühendustorustikud. Enne torustike rekonstrueerimis- ja laiendamistööde 
algust on otstarbekas luua veevõrgu mudel. 
Olemasolevad amortiseerinud maa-alused hüdrandid asendatakse Tallinna tüüpi soojustatud 
maapealse osaga hüdrantidega. 
 
Projekti tulemused: 

 Mõisaküla elanikud ja ettevõtted varustatakse puhta joogiveega; 
 väheneb elanike terviserisk; 
 veekaod ja ühisveevärgi ekspluatatsioonikulud vähenevad; 
 täidetud on tuletõrje veevarustuse nõuded. 

 
Projekt B2: Ühisveevärgi laiendamine 
Uue veetorustiku (10282 m) rajamiseks on otstarbekas kasutada sarnaselt olemasoleva torustiku 
rekonstrueerimisega PE PN10 torusid läbimõõdus 32–110 mm. Torustikule paigaldatakse 
hüdrandid ja majaühendused. 
 
Projekti tulemused: 

 kõik linnaelanikud varustatakse puhta joogiveega; 
 väheneb elanike terviserisk; 
 täidetud on tuletõrje veevarustuse nõuded. 

 

6.2  Ühiskanalisatsioon 

Projekt C1. Kanalisatsiooni rekonstrueerimine 
Olemasolevad amortiseerunud kanalisatsioonitorustik ja betoonist kanalisatsioonikaevud 
likvideeritakse. Uus torustik (1992 m) on otstarbekas ehitada plastiktorudest PVC 160–200 mm ja 
plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja malmluukidega.  
 
Projekti tulemused: 

 reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 
 vähendatakse sademevee infiltratsiooni kanalisatsiooni; 
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 väheneb elanike terviserisk. 
 
Projekt C2. Reoveepumplate rajamine 
Kokku on vajalik rajada 3 reoveepumplat.  
Pumplad ehitatakse kompaktsete klaasplastist korpustega ja varustatakse kahe sukelpumbaga, 
kusjuures mõlemad pumbad peavad olema võimelised töötama eraldi. 
Pumbajaamade sanitaarkaitsetsooni laius on 10 m. 
 
Projekti tulemused: 

 reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 
 kanalisatsiooni ekspluatatsioonikulud vähenevad. 

 
Projekt C3. Kanalisatsiooni laiendamine 
Uus torustik (isevoolset trassi 8926 m, survetorustikku 792m) on otstarbekas ehitada 
plastiktorudest PVC 160–200 mm ja plastikkaevudest 400/315 mm teleskooppäiste ja 
malmluukidega. Eramajade piirkonnas likvideeritakse pärast kanalisatsioonisüsteemi valmimist 
olemasolevad kogumiskaevud. 
 
Projekti tulemused: 

 reovesi juhitakse kadudeta reoveepuhastile ja väheneb põhjavee reostusoht; 
 väheneb elanike terviserisk. 
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6.3  Arendustegevused ja projektide maksumused 
 
Tabel 17. Mõisaküla linna ÜVK arendamiseks vajalikud tegevused ja investeeringud 
 
Projekti osa Komponendid Kokku (eurot) 

A. Puurkaev-pumplad 

A. Viljandi tn  
puurkaev-pumpla 
veemahuti, II astme 
pumpla 

Veemahuti, II astme pumpla ehitustööd 128000 

Uuringud, projekteerimine 10% 12800 

Ettenägematud kulud 10% 12800 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 6400 

KOKKU A: 160000 

B. Ühisveevärgi rekonstrueerimine ja laiendamine 

B1. Ühisveevärgi 
rekonstrueerimine 

Torustiku ehitus PE torudega, 2775 m 249750 

Uuringud, projekteerimine 10% 24975 

Ettenägematud kulud 10% 24975 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 12488 

B1 KOKKU: 312188  

B2. Ühisveevärgi 
laiendamine 

Torustiku ehitus PE torudega, 10282m, 
hüdrandid 32tk 

957380 

Uuringud, projekteerimine 10% 95738 

Ettenägematud kulud 10% 95738 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 47869 

B2 KOKKU: 1196725 

KOKKU B: 1508913 

C. Kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine 

C1. Kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine 

Torustiku ehitus PVC torudega, isevoolne 
1992m, kaevud 

219120 

Uuringud, projekteerimine 10% 21912 

Ettenägematud kulud 10% 21912 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 10956 

C1 KOKKU: 273900 

C2. 
Reoveepumplate 
ehitamine 

Reoveepumpla paigaldamine, 3 tk 60000 

Uuringud, projekteerimine 10% 6000 

Ettenägematud kulud 10% 6000 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 3000 

C2 KOKKU: 75000 

C3. Kanalisatsiooni 
laiendamine 

Torustiku ehitus PVC torudega, isevoolne 8926 
m, survetrass 792m, kaevud 

1053140 

Uuringud, projekteerimine 10% 105314 

Ettenägematud kulud 10% 105314 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 52657 

C2 KOKKU: 1316425 

KOKKU C: 1665325 

KÕIK KOKKU: 3334238 
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7.  Finantsanalüüs 

Finantsanalüüsi eesmärgiks on anda Mõisaküla linna investeeringu projektis osaleva vee-
ettevõtte finantsnäitajatest ülevaade, olukorra kirjeldus ning analüüsida, kas elluviidav projekt on 
tasuv ja anda hinnang Mõisaküla linna omafinantseerimise võimele. Toetuse taotlemisel peab 
olema tõestatud, et vee- ja kanalisatsiooni investeeringud  on finantsiliselt jätkusuutlikud, 
„saastaja maksab“ printsiip on täidetud ning teenuse hind tarbijatele vastuvõetav. 
 

7.1  Vee- ja kanalisatsiooni teenuste müük 

 
OÜ Abja Elamu Mõisaküla linna vee- ja kanalisatsiooniga seotud käive 2016. aastal oli ligi 21200 
eurot. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine on olnud viimastel aastatel väikeses kasumis.  
Samas on arvestatud ainult jooksvate kuludega ning ei ole arvestustes kajastatud tehtud 
investeeringuid ja kulumit.  
 
Tabel 18. Laekumine teenuste müügist 
 

Laekumine 2016 (€) 
Vee müük – 10797m3 12656,46 
Kanalisatsiooniteenuse müük – 10671m3 8560,74 
Kokku 21217,20 
 
 
 
 

7.2  Tariifid ja laekumine 

Veeteenuste hinnaregulatsioon on reguleeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusega, mille 
kohaselt vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutaja esitab vee- ja kanalisatsioonihinna muutmiseks 
hinnataotluse omavalitsusele kooskõlastamiseks ning kehtestab ja avalikustab selle vähemalt 30 
päeva enne hinna kehtima hakkamist. Vee- ja kanalisatsiooni tariifid peavad katma ettevõtte 
opereerimis- ja tegevuskulud, amortisatsiooni- ja intressikulud ning sisaldama põhjendatud 
tulukust. Sellise hinnakujunduse korral tagatakse ettevõtte jätkusuutlikkus tulevikus. 
Et katta viimasetel aastatel tehtud suured investeeringud ning tagada ÜVK majandamise 
jätkusuutlikkus, on viimasel ajal teenuse hinda tõstetud ning pärast investeeringute tegemist tuleb 
hindasid veelgi tõsta. 
 
Alates 01.09.2015 kehtestas OÜ Abja Elamu Mõisaküla linna teeninduspiirkonnas vee müügi ja 
kanaliseerimise teenusele asutustele ja elanikele Tabelis  toodud hinnad: 
 
Tabel 19. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid Mõisaküla linnas. 
 

Vee tariif 2016. aastal Käibemakstuta Käibemaksuga 

Elanikud 1.17€ 1,40 eurot 

Asutused ja ettevõtted 1.17€ 1,40 eurot 

Kanalisatsiooni tariif 2016. aastal    

Elanikud 0,80€ 0,96 eurot 

Asutused ja ettevõtted 0,80€ 0,96 eurot 
 
Kombineeritud tariif on 2016. aastal 2,36 eurot/m3, mis on mõnevõrra madalam võrreldes Eesti 
keskmise tariifiga. 
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Arvete laekumisega on olnud probleeme ning mittemaksjatega tegeletakse pidevalt. Ettevõte on 
maksedistsipliini parandamiseks rakendanud isegi kohtumenetlust. Mittemaksjate puhul 
saadetakse esialgu hoiatused mittetasumise kohta. Maksedistsipliin on paranenud seoses 
sanktsioonide rakendamisega. 
 

7.3  Veeteenuse osakaal sissetulekust 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest leibkonna sissetulekust ei tohiks ületada 4%. 
See on EBRD 2002. a statistika põhjal seatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse osakaalu 
kriteeriumiks (benchmark) 3–5% vahel keskmisest leibkonna sissetulekust. 
Keskmiseks sissetulekuks Mõisaküla linnas on võetud Statistikaameti avaldatud leibkonnaliikme 
netosissetulek Viljandimaal ning seda on korrigeeritud iga-aastaselt vastavalt  
Kulutused vee- ja kanalisatsiooniteenusele on alla 1% sissetulekust, mis võrreldes EL poolt 
kehtestatud sihtmääraga (benchmark) 4% on tunduvalt madalamal. Selle põhjuseks on see, et 
investeeringud vee-  ja kanalisatsioonirajatistesse on tehtud osaliselt ning ilma kvaliteetse 
teenuse osutamiseta on vee-ettevõtetel olnud väga raske vee- ja kanalisatsiooni hinda tõsta. 
Samuti on veetarbimine väga madal inimese kohta päevas (keskmiselt 55 l/p/in). Analüüsis on 
arvestatud, et elanike veetarbimine suureneb mõnevõrra kuni 80 liitrini ööpäevas aastaks 2040. 
Lääne-Euroopa keskmine tarbimine on 150 l/d/in. 
Vee ja kanalisatsioonitariif ei ületa projektiperioodi vältel 4% leibkonna sissetulekust. 
rahandusministeeriumi avaldatud palkade kasvu prognoosiga.
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Tabel 20. Vee ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest leibkonna sissetulekust 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Veekasutuse maht m3/a 16659 16921 17549 17812 18075 19805 20090 20374 

Prognoositav veetariif (km-ta) eur/m3 1,77 1,95 2,00 2,06 2,11 2,17 2,23 2,28 

Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 16659 16921 17549 17812 18075 19805 20090 20374 

Prognoositav kanalisatsioonitariif 
(km-ta) 

eur/m3 1,21 1,33 1,37 1,41 1,44 1,48 1,52 1,56 

Prognoositav komplekstariif (km-ta) eur/m3 2,99 3,28 3,37 3,46 3,55 3,65 3,75 3,85 

Prognoositav komplekstariif (km-ga) eur/m3 3,58 3,94 4,05 4,15 4,27 4,38 4,50 4,62 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele 

eur/kuu 6,88 7,70 8,03 8,37 8,73 9,10 9,48 9,87 

Leibkonnaliikme netosissetulek  eur/kuu 806,64 854,12 903,73 955,44 1009,20 1064,95 1122,65 1182,24 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 0,85 0,90 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84 0,84 

  Ühik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Veekasutuse maht m3/a 10994 11184 13067 13286 14819 15060 

Prognoositav veetariif (km-ta) eur/m3 1,29 1,42 1,49 1,53 1,57 1,61 

Kanalisatsiooniteenuse maht m3/a 10994 11184 13067 13286 14819 15060 

Prognoositav kanalisatsioonitariif 
(km-ta) 

eur/m3 0,88 0,97 1,02 1,04 1,07 1,10 

Prognoositav komplekstariif (km-ta) eur/m3 2,17 2,38 2,50 2,57 2,64 2,71 

Prognoositav komplekstariif (km-ga) eur/m3 2,60 2,86 3,00 3,09 3,17 3,26 

Leibkonnaliikme kulutus ÜVK 
teenusele 

eur/kuu 4,51 5,05 5,40 5,65 5,90 6,16 

Leibkonnaliikme netosissetulek  eur/kuu 568,15 602,46 638,01 677,29 718,18 761,29 

ÜVK teenuse kulu osakaal 
sissetulekust 

% 0,79 0,84 0,85 0,83 0,82 0,81 
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7.4  Vee ja kanalisatsiooniteenuse tulud ja kulud 

Vee ja kanalisatsiooniteenuste tulud ja kulud on toodud tabelis 21. 
 
Tabel 21. Vee ja kanalisatsiooniteenuste tulud ja kulud Mõisaküla linnas 2016 aastal 

  

  vesi 
reovee 
kanaliseerimine 

Müügitulu  summa kokku 12656,46 8560,74 

 Kulud     

elekter 2228,77 12,47 

remondikulud 3153,01 1153,73 

 vee erikasutustasud 1451,75   

saastetasud   812,31 

tööjõukulu koos maksudega 1407,51 259,29 

rent 72,00 72,00 

akrediteerimiskulud 139,00 639,87 

üldkulud 3164,18 2124,51 

Kulud kokku 11616,22 5074,18 
 
Varade planeeritav eluiga on arvestatud järgmiselt: 
Seadmed 15 aastat  
Ehitised/rajatised 50 aastat 
Torustikud 60 aastat 
 

7.5  Omavalitsuse finantssuutlikkuse hindamine ja projektide 
kaasfinantseerimine  

Mõisaküla linn võib rahastada ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekti järgnevate vahendite 
arvelt: 

 linnale võetud laenud; 
 linna eelarve tulud; 
 vee-ettevõtte omavahendid; 
 tagastamata välisabi ja toetus (k.a Euroopa Ühenduse abifondidest); 
 ühtekuuluvusfond (alla 2000 ie reoveepiirkondadel taotlemine keeruline); 
 keskkonnaprogrammi vahendid; 
 erakapital 
 Ühinemistoetus 


