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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud Halinga Vallavalitsuse ja OÜ Alkranel (konsultant) vahel 
sõlmitud teenuslepingu nr. 20-06-14-ÜVK alusel. 

Töö eesmärk on koostada Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) 
arendamise kava aastani 2027, mis on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja 
väljaehitamisele Halinga valla ÜVK-ga piiritletud aladel. Varasem ÜVK arendamise 
kava on koostatud 2010. aastal OÜ Vetepere poolt. 

ÜVVKS kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ÜVK 
arendamise kava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 
ÜVVKS-ile tuleb arendamise kava üle vaadata iga nelja aasta järel ning seda vajadusel 
korrigeerida. Nii on võimalik tagada operatiivne ja süsteemipärane arendamise kava 
korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on omakorda aluseks ÜVK 
süsteemide vajadustepõhiseks arendamiseks Halinga valla territooriumil.  

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK 
rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee 
võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad.  

Käesolev arendamise kava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda 
ning keskkonnaseisundit. ÜVK arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis 
kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud EL direktiividega ning 
rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 
võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 
veetarbimine ÜVK süsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt kirjeldatakse 
piirkonnas tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ÜVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks 
vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt ÜVK rajamiseks tehtavatest 
investeeringutest prognoositakse arendamise kava elluviimise järgset ÜVK teenuse hinda 
ning antakse ülevaade võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute 
rahastamiseks.  

Arendamise kava koostamisel osalesid OÜ Alkranel konsultandid (Meelis Mark ja 
Kristjan Karabelnik). 
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1.  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Halinga vald asub Edela-Eestis Põhja-Pärnumaal endise Pärnu-Jakobi (Korbe, St. Jacobi) 
kihelkonna põhjaosas, hõlmates endise kihelkonna ajalooliselt kõige huvitavama 
tuumikala praeguse 43 külaga (joonis 1). Valla keskele jääb endine kihelkonnakeskus, 
praegune Pärnu-Jaagupi alev. Kaugus Pärnust on 26 km ja Tallinnast 101 km.  

Valda läbib Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, mis loob hea ühenduse nii lõuna kui põhja 
suunas. Tugimaanteedest on tähtsamad Pärnu-Jaagupi–Kergu maantee, mille kaudu 
toimub ühendus Kaisma, Järvakandi ning Vändraga ja Pärnu-Jaagupi–Kalli maantee, 
mille kaudu pääseb Pärnu-Lihula maanteele.  

Halinga valla lõunapoolseteks naabriteks on Are, Sauga, Audru vallad, läänepoolseks 
Koonga vald, idapoolseks Vändra vald ning põhjapoolt piirnetakse Vigala ja Märjamaa 
vallaga.  

Valla üldpindala on 36 545,4 ha (7,6% Pärnumaa valdade pindalast), millest enamuse 
(ligikaudu 70%) moodustab metsamaa ja haritav maa. (Andmed: Halinga valla 
arengukava aastani 2018). 

 
Joonis 1. Halinga valla asukoht, ümbritsetud kollase joonega. Allikas: Maa-ameti 

geoportaal. www.maaamet.ee. 

Halinga vallas on ÜVK-ga varustatud eelkõige Pärnu-Jaagupi alevi ning Libatse, 
Vahenurme ja Tõrdu küla tarbijad. Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ÜVK-ga kaetud alal 
osutab AS Mako. 

Halinga vallas tegutseb kolm üldhariduskooli: Libatse Lasteaed-algkool, Vahenurme 
Lasteaed-algkool ning Pärnu-Jaagupi Gümnaasium. Lisaks asub Pärnu-Jaagupi alevis 
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lasteaed Pesamuna ning muusikakool. Vallas on ka kolm raamatukogu, mis asuvad 
Pärnu-Jaagupi alevis ning Libatse ja Vahenurme külades. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Halinga Vallavalitsuse andmetel elas 2014. aasta 1. jaanuari seisuga Halinga vallas 3022 
elanikku (vt tabel 1). 

Tabel 1. Halinga valla pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2014 

Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

365,45 3022 8,27 
Andmed: Halinga Vallavalitsus 

Valla rahvaarv on viimase kümne aasta jooksul näidanud üldist vähenemistrendi. 
Keskmiselt on rahvaarvu vähenemine olnud ligikaudu 2% aastas. Alates 2009. aastast on 
valla elanikkond negatiivse loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu vähenenud 277 
inimese võrra (tabel 2). 

Tabel 2. Halinga valla rahvastiku dünaamika aastatel 2009-2014 
Näitaja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Elanike arv 3299 3239 3225 3141 3066 3022 

Muutus eelmise 
perioodiga (%) -3,30 -1,85 -0,43 -2,67 -2,45 -1,46 

Sündis 34 33 36 39 34 - 

Suri 40 30 34 35 45 - 

Saabus 71 73 63 41 76 - 

Lahkus 120 84 123 117 103 - 
Andmed: Halinga Vallavalitsus, Eesti Statistikaamet 

Halinga valda saabujaid on olnud viimastel aastatel vähem kui vallast lahkujaid, mistõttu 
on valla rändesaldo olnud negatiivne. Rändesaldo suurus on aastati küllaltki kõikuv. 

Joonis 2 kirjeldab Halinga valla rahvastiku dünaamikat aastatel 2008-2014. 
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Joonis 2. Rahvastiku dünaamika Halinga vallas aastatel 2008-2014, Halinga 

Vallavalitsus. 

Jooniselt 2 on näha, et aastatel 2008-2014 on toimunud Halinga vallas üldiselt rahvastiku 
vähenemine. 

Halinga vallas elas 01.01.2014. a seisuga 3022 inimest. Võrreldes aastaga 2013 on 
Halinga valla elanike arv vähenenud 44 inimese võrra. Elanike vanuselise koosseisu 
moodustavad tööealised 63,6%, tööeast nooremad 13,4% ja pensioniealised 23%. 

Halinga vallas on üks alev ja 43 küla. Valla ainus alev on Pärnu-Jaagupi. Elanike arvu 
poolest suuremad külad on Libatse ning Vahenurme. 

Arendamise kava koostajad prognoosivad Halinga valla elanike arvu vähenemist aastani 
2016 keskmiselt 1,5% aastas, aastatel 2017-2020 keskmiselt 1% aastas, aastatel 2021-
2024 keskmiselt 0,5% aastas ning aastatel 2024-2027 keskmiselt 0% aastas. Seega 
aastaks 2027 on Halinga valla elanike arv ligikaudu 2761 inimest. 

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna 
ning kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. ÜVK arendamise 
kava jaoks on oluline prognoosida uute ÜVK teenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, 
missugune on tegelik kohapealne olemasolev olukord.  

ÜVK arendamise kava jaoks on veel oluline analüüsida Halinga valla leibkonnaliikme 
netosissetulekuid, mis on abiks arendamise kava koostajatel piirkonna elanike 
maksevõime prognoosimisel. Maksevõime analüüsimine on oluline arendamise kava 
finantsanalüüsi koostamisel, mis on aluseks Halinga valla ÜVK-ga varustatud 
piirkondades ÜVK teenuse hinna kujunemisel. Selleks on analüüsitud Statistikaameti 
andmeid kogu Pärnu maakonna leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. 
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Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Pärnu 
maakonnas 2012. aastal ligikaudu 380,5 eurot (vt tabel 3). 2012. aasta näitaja on ligi 
16,8% võrra väiksem Eesti keskmisest (457,2 eurot). 2002-2012. aasta keskmine 
sissetuleku kasv on olnud aastas ligikaudu 8,1%. 

Tabel 3. Leibkonnaliikme sissetulek Pärnu maakonnas aastatel 2002-2012. 

Aasta 
Netosissetulek kuus 

(eur) 
Muutus, % 

2002 150,84 3,38% 

2003 169,51 11,01% 

2004 189,09 10,36% 

2005 211,03 10,40% 

2006 262,32 19,55% 

2007 319,53 17,91% 

2008 349,18 8,49% 

2009 347,10 -0,60% 

2010 347,74 0,18% 

2011 355,05 2,06% 

2012 380,5 6,69% 

Keskmine - 8,13% 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Äriregistri 2014.a 1. jaanuari seisuga on Halinga vallas registreeritud 356 ettevõtet.  

Kõige enam on primaarsektoriga (põllumajandus, metsamajandus) seotud ettevõtteid ja 
ettevõtjaid. Suuremateks tööandjateks põllumajandussektoris on OÜ Halinga ja AS 
Vahenurme Agro, kes kokku annavad tööd rohkem kui 100 inimesele. Töötlevast 
tööstusest on kaheks suurimaks ettevõtteks Boardic Eesti OÜ (pakendite tootmine 
tootmisettevõtetele nii pool- kui ka valmistoodangu pakendamiseks) ja OÜ Welmet 
(metallikonstruktsioonide valmistamine). Halinga Vallavalitsus annab tööd koos 
hallatavate asutustega ca 170-le inimesele (Halinga valla arengukava aastani 2018). 

2014. a. 1. jaanuari seisuga moodustas registreeritud töötute osakaal 3,7% Halinga valla 
elanike arvust. Vallas esineb nii töö kui ka tööjõu puudust. Ettevõtetel on peamiseks 
probleemiks just oskustööjõu leidmine.  

Valla sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustab ka vallas sotsiaaltoetusteks makstava 
summa suurus eelarvest. Toetussummad on aastate lõikes olnud erinevad. 2013. aastal on 
toetussumma taas mõnevõrra suurenenud. Sellest võib järeldada, et elanike sotsiaalne 
olukord ajavahemikus 2010-2012 küll paranes mõnevõrra, kuid 2013. aastal toimus taas 
olukorra halvenemine. Alljärgnevalt on toodud tabelis 4 ülevaade aastatel 2008-2013 
sotsiaaltoetusteks makstavatest summadest. 
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Tabel 4. Halinga vallas toimetulekutoetusteks makstavad summad aastatel 2008-
2013. 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Toimetulekuks makstav summa 
valla eelarvest (eurot) 

8 501,9 20 486,4 35 919,2 32 474,8 31 852,2 37 211,0 

Andmed: Statistikaamet 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Halinga vald paikneb Pärnu jõe valgalal, Lääne-Eesti madalikul, mis on lainja reljeefiga 
moreentasandik. Valla lõunaosas on vettpidavate setete (aleuriit ja savi) ulatusliku leviku 
tõttu kattunud kunagised jääjärvetasandikud turbaga (valdavalt rabad). Halinga põhjaosa 
asub karstialal, mille tõttu esineb kevadeti madalamates piirkondades põhjavee tõusust 
tingitud üleujutusi. Absoluutsed kõrgused on valla piires 20-30 m, keskmine on valdavalt 
ca 25 m üle merepinna. 

Valla loodus on väga mitmekesine, leidub soid ja rabasid, karstinähtusid, loometsi ning 
viljakaid põllumaid. 

1.3.1 Kaitsealused objektid 

Suurimaks maastikuliseks elemendiks on Virusaare rabasaar (42 ha), mis on looduskaitse 
all. Teisteks Halinga valla looduskaitse objektideks on Pööravere park, Halinga park ja 
Kaelase park. Üksikobjektidena on kaitse all pärn Riinu, pärnad Kai ja Mai, Libatse 
tamm, Kõrtsitaguse tamm, Kereka tamm, Veerise tamm ja Vahenurme künnapuu. 

Pärnu-Jaagupi ja Libatse vahelisel alal, Tallinn-Pärnu maanteest ida pool, paikneb Oese 
raba, mis on Natura 2000 loodusala. Lisaks paikneb Halinga valla läänepoolses osas 
Natura 2000 linnuala. Natura 2000 on üle-euroopaline loodus- ja linnualade võrgustik, 
mis on loodud kaitsma Euroopa väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike 
ning nende elupaiku ja kasvukohti.  

Vallas on kaks looduskaitseala: Vahenurme ja Virussaare. Vahenurme looduskaitseala 
moodustati 2006.a. Ala paikneb Kuninga, Langerma, Roodi ja Vahenurme külades. Esile 
tõstmist väärib sealsete puisniitude taimekooslus.  

Virussaare looduskaitseala moodustati 1957. aastal rabasaare kaitseks. Tegemist on 
madala (vähem kui 5 m raba pinnast), ümara põhiplaaniga liustikutekkelise lauge 
moreenkünkaga (Halinga valla arengukava aastani 2018). 

1.3.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Halinga valla pinnakattes domineerivad moreen ja soosetted.  

Valla põhjaosas on pinnakate õhuke (kohati < 1 m). Pinnakatte all asuvad Siluri dolo- ja 
lubjakivid. Valla keskosas on pinnakatte paksus ligikaudu 2,5 m (Pärnu-Jaagupi ümbrus). 
Vahenurme küla ümbruses on pinnakatte paksus ligikaudu 1-8 m. Valla põhja ja 
lõunaosas esineb ka limnoglatsiaalseid setteid (domineerivamad savisetted). 
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Põhjavee ülemise kihi (glQIII) tase on valla territooriumil kõikuv, sõltudes 
ilmastikutingimustest ning põhjustades tihti salvkaevude kuivamist (salvkaevude 
veekvaliteedi kohta puuduvad detailsemad andmed) (Halinga valla ÜVK arendamise 
kava 2006-2018). 

1.3.2.1 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia 

Halinga valla aluspõhja ehituses on domineerivamad järgnevad lademed: 

1) Jaagarahu lademe dolokivid; 

2) Jaani lademe dolokivid; 

3) Adavere lademe dolokivid ja merglid; 

4) Raikküla lademe dolo- ja lubjakivid. 

Halinga valla territooriumi hüdrogeoloogilises läbilõikes saab eristada järgmisi 
põhjaveekihte ja –komplekse: 

1) kvaternaari veekompleks; 

2) Pärnu veekiht; 

3) Siluri veekompleks; 

4) Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks; 

5) Kambriumi-Vendi veekompleks; 

6) kristalse aluskorra veekompleks. 

Kvaternaari veekompleksis on võimalik eristada vettandvate kivimite geneetilise päritolu 
järgi järgmisi veekihte:  

1) soosetete veekiht – bQIV; 

2) liustikujõesetete veekiht – fglQIII; 

3) Valdai jäätumise aegse moreeni liiva- ja liivsavilasumis sporaadiliselt leviv vesi – 
glQIII. 

Soosetete veekiht (bQIV). Kuna suur osa Halinga vallast on soode all, siis on neil oluline 
tähtsus aluspõhjakivimite põhjavee moodustumisel. Turbakihi maksimaalseks paksuseks 
on naabervallas Lavassaare rabas mõõdetud 9,8 m, keskmine paksus 3,5–4,5 m. Soosetete 
vesi on vabapinnaline ja veetase 0,2–0,5 m sügavusel maapinnast. Filtratsioonikoefitsient 
K = 0,3–1,2 m/ööp. Keemiliselt koostiselt on soosetete vesi SO4-HCO3-Na- või -Ca-Na-
tüüpi, mineraalsusega 0,1–0,2 g/l, pH 4,0–5,1 ja kõrgendatud ammooniumisisaldusega 
(NH4 ulatub 10 mg/l), mis on orgaanilise aine lagunemise tunnuseks. 

Liustikujõesetete veekiht (fglQIII ) levib mõhnastikes ja oosides või siis moreenisiseste 
kihtide ja läätsedena. Vettandvate kivimite keskmine paksus on 2–6 m. Vesi on valdavalt 
surveta, veetase lasub 0,2–4,0 m sügavusel maapinnast, filtratsioonikoefitsient muutub 
0,6–12 m/ööp. Keemiliselt koostiselt on liustikujõesetete vesi HCO3-Mg-Ca-tüüpi, 
mineraalsusega 0,2–0,4 g/l. 
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Moreeni liiv- ja liivsaviläätsedes sporaadiliselt leviv vesi (glQIII ) on kogu valla alal laialt 
levinud. Vettandvate kivimite paksus on valdavalt 1–5 m, mattunud orgudes üle 50 m. 
Veetase lasub 0–6 m sügavusel maapinnast, filtratsioonikoefitsient on 0,16–5,6 m/ööp. 
Vee mineraalsus muutub 0,36–1,2 g/l. Keemiliselt koostiselt on vesi Cl-HCO3-Mg-Ca-
tüüpi. 

Siluri veehorisont. Pinnakatte all 20-40 m sügavusel lasuvad Siluri ülemise veehorisondi 
kivimid. Geoloogilisest läbilõikest ning veetaseme ja vee keemilise koostise erinevusest 
lähtudes võib veekompleksi tinglikult jagada kaheks: Jaagarahu–Jaani ja Adavere–
Raikküla veekihiks. Neid veekihte eraldavad teineteisest Alam-Siluri Jaani ja Adavere 
lademe vett vähe läbilaskvad domeriit ning savikad dolomiit, lubjakivi ja mergel, mida 
läbivad tektoonilised rikked ja lõhed. Seetõttu ei ole veepidavus absoluutne ja pidev. 

Vettkandvad on põhiliselt Alam-Siluri veekompleksi kuuluvad Jaagarahu (S1jg) ja Jaani 
(S1jn) lademe kavernoossed ja lõhestunud dolomiidid ning lubjakivid, mis on Siluri 
veekompleksi veerikkamaid lademeid ning ühtlasi ka piirkonna peamiseks veeallikaks. 
Enam kui poole Siluri veekompleksi puuritud puurkaevudesse tungivast veest annab selle 
veekompleksi ülemine 15 m paksune kiht. 

Jaagarahu–Jaani veekiht (S1jg–jn) levib kõikjal Halinga vallas. Vettandvaks kivimiks on 
dolomiit, mis on tihti kavernoosne ja muutub sügavuse suunas savikaks. Veekihi paksus 
suureneb edelasse. Põhjavesi on surveline, survetugevus suureneb lõuna suunas. 
Põhjaveevool suundub Pärnu lahe poole. Filtratsioonikoefitsient oleneb kivimite 
lõhelisusest ja kavernoossusest, kõige sagedamini 4–8 m/ööp. 

Keemiliselt koostiselt on põhjavesi valdavalt HCO3-Ca-Mg-tüüpi, mineraalsusega 0,3–
0,6 g/l. Kõrgendatud mineraalsus kloriid- ja naatriumioonide arvelt on tingitud merevee 
mõjust. 

Adavere-Raikküla veekiht (S 1 ad-rk) levib kogu Halinga valla alal ja paikneb Adavere 
lademe dolomiidis ja merglis ning Raikküla lademe lubjakivis. Adavere veekiht on 
veerikas ainult valla kirdeosas, olles mujal nõrga veeandvusega. Veekihi vettpidavaks 
lasumiks on Jaani ja Adavere lademe domeriit ja savikas dolomiit. Põhjavesi on 
surveline. Suuremal osal vaadeldavast alast on põhjaveetase ülemise, Jaagarahu–Jaani 
veekihi veetasemest 3–8 m sügavamal. Vettandvate kivimite filtratsioonikoefitsient 
muutub kümnendikust murdosast kuni 8 m/ööp. 

Mikrokomponentidest on põhjavees suur fluoriidide sisaldus (1,7–5,5 mg/l), olles seotud 
geoloogilise läbilõike geokeemiliste tingimustega ehk Jaani ja Adavere lademe merglitest 
ja savikatest kivimitest fluori leostumisega. 

Ordoviitsiumi–Kambriumi veekompleks levib kogu alal ja asub Alam-Ordoviitsiumi 
Pakerordi lademes ja Kesk-Kambriumi Tiskre kihistus, mis litoloogiliselt koosnevad 
harvade aleuroliidi vahekihtidega keskmiselt ja nõrgalt tsementeerunud peen- ja 
pisiteralisest liivakivist. Ülemiseks veepidemeks on Ordoviitsiumi ja Siluri savikad 
karbonaatkivimid paksusega kuni 200 m. Põhjavesi on tugevalt surveline. Veetase ulatub 
üle maapinna ja Halinga valla põhjaosas maapinnani. Puurkaevude deebit muutub 2–14 
l/s, veetaseme alandusel 11–29 m. 
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Keemiliselt koostiselt on põhjavesi Cl-Na-Ca, ala põhjaosas Cl-HCO3-Na-Ca-tüüpi, 
mineraalsusega 0,4–1,6 g/l. Suure kloriidide sisalduse tõttu ei vasta põhjavesi joogivee 
kvaliteedinõuetele (Andmed: Tervisele ohutu joogivee valik Pärnu maakonna Are, 
Audru, Halinga, Kaisma, Koonga, Lavassaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates, OÜ EGK, 
2003). 

1.3.2.2 Veeandvus 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (1:400000, EGK 1998) jääb Halinga vald 
peamiselt Siluri ja Ordoviitsiumi lõheliste ja karstunud kivimite põhjaveekihtide 
piirkonda. Siluri ja Ordoviitsiumi lubjakivi, dolomiidi ja mergli kivimikihtides paiknevad 
peamiselt mõõduka veeandvusega veekihtides asuvate puurkaevude erideebitid jäävad 
valdavalt vahemikku 0,1-0,5 l/s*m. Vähesel määral jääb Halinga valla äärealadele ka 
puurkaevusid mille erideebit jääb vahemikku 0,5-2,0 l/s*m. 

Halinga valla ühisveevarustuse puurkaevude arvestuskaartide alusel on Pärnu-Jaagupi 
alevi uue puurkaevu erideebit 0,263 l/s*m, Libatse küla uue puurkaevu erideebit 0,132 
l/s*m ning Vahenurme küla ühisveevärgi puurkaevu erideebit 0,111 l/s*m. 

1.3.2.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt 
kuulub Halinga vald peamiselt nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Valla lõuna ja 
edelaosas esineb ka keskmiselt kaitstud põhjaveega alasid. Üksikutes kohtades (sh valla 
kirdeosas) on põhjavesi kaitsmata. Joonisel 3 on toodud Halinga valla põhjavee kaitstuse 
kaart.  

Pärnu-Jaagupi alev ja Vahenurme küla asuvad nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 
Keskmiselt kaitstud põhjaveega on Libatse küla. 

Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on valdavalt moreenist 
pinnakatte paksus 2-10 m ning savi või liivsavi paksus alla 2 m. Kaitsmata (väga kõrge 
reostusohtlikkus) põhjaveega alade on eelkõige alvarid, kus moreenist pinnakatte paksus 
on alla 2 m. Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on 
moreenist pinnakatte paksus 10-20 meetrit ning savi ja liivsavi paksus 2-5 meetrit. 
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Joonis 3. Halinga valla põhjavee kaitstuse kaart (algallikas: Eesti Geoloogiakeskus).
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1.3.2.4 Põhjavee varud ja veekasutus 

Veeseaduse § 12 lg 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku põhjal 
(protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus hoitavale 
põhjaveevarude arvestusele maakondade kaupa pole vastavalt Keskkonnaministri 6. aprilli 
2006 a. käskkirjale nr 400 “Pärnu maakonna põhjaveevarude kinnitamine” Halinga vallas 
põhjaveevarusid kinnitatud. 

Kehtivaid vee erikasutuslubasid, mis sätestavad veevõtu või heitvee ja teisi vett saastavate 
ainete suublasse juhtimise, samuti põhjavee muutused, on Halinga vallas 26.09.2014 seisuga 
kolmteist (Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- AS Ragn-Sells - Pärnu-Jaagupi alevi jäätmejaama territooriumi (Soo tn 5) sademevee 
puhastamine ja selle juhtimine läbi kraavi Elbu ojja. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/325166 

- OÜ Lindest Trade - Põhjaveevõtt rohkem kui 5 m3 ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/324585 

- OÜ Halinga - Põhjaveevõtt rohkem kui 5 m3 ööpäevas loomade ~1000 noorlooma, 50 
lüpsilehma ja elanike veega varustamine, taimekaitse tööde teostamine. Ertsma farmi 
heitvee juhtimine suublasse. Vee-erikasutusluba nr L.VV/323235 

- Soosallo-Alt Talu - Põhjaveevõtt rohkem kui 5 m3 ööpäevas, heitvee juhtimine 
suublasse (Tooma kraavi VEE1150503). Vee-erikasutusluba nr L.VV/323194 

- Olev Ebrok`i Sillaotsa talu - Põhjaveevõtt rohkem kui 5 m3 ööpäevas. Vee-
erikasutusluba nr L.VV/321875 

- OÜ Halinga Energeetika - Veevõtt rohkem kui 5 m3 ööpäevas, heitvee juhtimine 
Taidre peakraavi. Vee-erikasutusluba nr L.VV/321700 

- Kaelase kool - Heitvee juhtimine Enge jõkke. Vee-erikasutusluba nr L.VV/321211 

- OÜ Welmet - Veevõtt Siluri veekihist üle 5 m3 ööpäevas. Vee-erikasutusluba nr 
L.VV/320637 

- AS Mako - Põhjaveevõtt rohkem kui 5 m3 ööpäevas, heitvee juhtimine suublasse. 
Vee-erikasutusluba nr L.VV/320157 

- Hõbetse talu - Võetakse puurkaevust põhjavett loomakasvatuse tarbeks. Vee-
erikasutusluba nr L.VV/318725 

- AS Tootsi Turvas - Lavassaare, Elbu ja Siunina turbatootmisalade kuivendamine ja 
kuivendusvee ärajuhtimine. Vee-erikasutusluba nr L.VV/318719 

- AS Vahenurme Agro - Põhjaveevõtt puurkaevust rohkem kui 5 m3 ööpäevas, heitvee 
juhtimine veekogusse. Vee-erikasutusluba nr L.VV.PM-146288 

- AS Reiden Dolomiit - Põhjavee võtmine rohkem kui 5 m3 ööpäevas, põhjavee 
allalaskmine, karjäärivee juhtimine suublasse. Vee-erikasutusluba nr L.VV/323709. 

Lisaks käsitlevad põhjaveevõttu ning heitvee suublasse juhtimist ka järgnev 
keskkonnakompleksluba: 

- OÜ Halinga – Veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 300 piimalehma või 
üle 400 ammlehma või üle 600 noorveise. Vett tegevuse tarbeks võetakse Langerma 
farmi puurkaevust (katastri nr. 6161) ja Piimajõe farmi puurkaevust (katastri nr 
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51026). Heitvesi juhitakse Langerma peakraavi (suubla kood 11152). 
Keskkonnakompleksluba nr KKL/317423. 

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

Kuna ehitusgeoloogilised tingimused on vallas erinevad, siis tuleb territoorium rajoneerida. 

Ehitusgeoloogiliselt jääb Halinga vald peamiselt suurte soomassiivide levikuga alale, kus 
Ordoviitsiumi-Siluri lubjakividest koosnev aluspõhi lasub harilikult 5...10 ja rohkem meetri 
sügavuses. Pinnakattes on kõige tähtsamal kohal turvas, mille keskmine paksus on enamasti 
2...3 meetrit. Turba all levivad peaaegu kõikjal jääjärvesavid, kohati ka liivad. Nende all 
lasub enamasti moreen. Ehituse seisukohalt on piirkond kahtlemata väga raske. Laugaste ja 
soojärvede esinemise tõttu on need alad suures osas isegi raskesti juurdepääsetavad. 

Osaliselt jääb valla põhja-, kirde- ja idaosa (sh Pärnu-Jaagupi alev) Ordoviitsiumi-Siluri 
platoo abrasioonitasandiku piirkonda. Reljeef on piirkonnas tasane, enamasti nõrgalt lainjas. 
Kohati esinevad 10...20 meetri kõrgused kitsad eesseljandikud. Aluspõhi koosneb 
Ordoviitsiumi-Siluri kividest, milles esineb karstiprotsesse. Pinnakate on üldiselt õhuke ning 
mitmel pool esineb alvareid – pinnakatteta alasid, kus lubjakividel esineb vaid õhuke 
mullakiht. Põhiliseks pinnakatte tüübiks on põhimoreen, mille paksus ulatub harva üle 2...3 
meetri. Samuti on laialt levinud pinnasetüübiks fluvioglatsiaalsed liivad ja kruusad, mis 
esinevad kas tasandikel moreeni all või selle peal, või moodustavad eesseljandikke. Paljudes 
aluspõhja või moreenikatte nõgudes esineb viirsavisid, enamasti voolavaid, 1...2 m paksuses 
ja turbalasundeid umbes samasuguses paksuses. Pinnaveed lasuvad üldiselt maapinna 
lähedal, mistõttu madalamad kohad on tihtipeale soostunud. Piirkonda iseloomustavad 
üldiselt suure kandevõimega pinnased. Erandiks on ainult üksikud soised madalamad kohad 
voolavate viirsavide või turbaga. Ehitussüvendid ja tranšeed tuleb sageli rajada lubjakivisse, 
mis teeb nende rajamise kulukaks (Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965). 

Halinga valla maapinna geoloogilist läbilõiget kirjeldavad ka järgnevad Halinga valla 
puurkaevude arvestuskaartidelt saadud andmed läbilõigete kohta. Geoloogiline läbilõige 
näitab, millised kivimid piirkonnas levivad ja kui sügaval nad paiknevad. Valla erinevates 
piirkondades paiknevate puurkaevude geoloogilised läbilõiked annavad ülevaate piirkonnas 
levivatest kivimikompleksidest ning nende sügavustest. Halinga valla geoloogia 
iseloomustamiseks on võetud järgmised puurkaevud: 

Pärnu-Jaagupi alevi uus puurkaev (puurkaevu katastri nr. 51546) 

� 0-2,7 m – saviliiv, liivsavi kruusaga, 

� 2,7-15,0 m – dolomiit valge, mikrokristalliline, 

� 15,0-20,2 m – dolomiit hall, kirju, 

� 20,2-35,0 m – dolomiidi ja domeriidi vaheldumine. 

Libatse küla puurkaev (puurkaevu katastri nr. 6160) 

� 0,0-4,0 m – liiv ja kruus lubjakivirähaga, 

� 4,0-15,0 m – lubjakivi ja dolomiit, 

� 15,0-47,0 m – mergel ja savikas lubjakivi, 

� 47,0-90,0 m – dolomiidistunud lubjakivi mergli vahekihtidega, allosas lõheline. 
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Vahenurme küla puurkaev (puurkaevu katastri nr. 6155) 

� 0,0-7,0 m – liiv kruusa ja munakatega, 

� 7,0-8,0 m – liivsavi, 

� 8,0-20,0 m – dolomiit, 

� 20,0-60,5 m – savikas lubjakivi mergli ja savi vahekihtidega, 

� 60,5-105,0 m – dolomiidistunud lubjakivi, 

� 105,0-120,0 m – dolomiidistunud lubjakivi savika lubjakivi vahekihtidega. 

1.3.4 Pinnavesi 

Halinga vald asub Pärnu jõe ja Kasari jõe valgaladel. Vastavalt Lääne-Eesti 
veemajanduskavale on Halinga valla vooluveekogud heas seisundiklassis.  

Vallas kulgevad Naravere oja ja Enge (36 km) jõgi, mis on Halinga valla peamised Kasari jõe 
valgala pinnaveekogud ning väiksemad Taidra peakraav, Elbu oja ja Maima peakraav, mis on 
Pärnu jõe valgala pinnaveekogud. 

Naravere oja saab alguse Virusaare rabast (Lavassaare soostik). Naravere oja (valgala pindala 
83,8 km2) suubub Enge jõkke (valgala pindala 242 km2), mille ülemjooks paikneb Pärnumaal 
(Kaisma Suurjärv) ja alamjooks Raplamaal (suubub Velise jõkke Sääla külas). Enge jõgi asub 
kogu ulatuses Lääne-Eesti madalikul ja on mõõduka kaldega. Jõe kalanduslik väärtus on 
väike (A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001). 

Suuremaid järvi valla territooriumil ei ole, kuid valla edela osa piirneb Lavassaare järvega, 
kust saab alguse Audru jõgi (Halinga valla ÜVK arendamise kava 2010-2022). 

1.3.5 Muud loodusvarad 

Vallas on kasutusel üleriigilise tähtsusega maardlate nimistusse kuuluv Anelema 
ehitusdolomiidi (Jaani lade) maardla, kus on arvele võetud ehitusdolomiidi ja klaasdolomiidi 
varud. Maardla pindala on 87,62 ha, sellel alal on aktiivne tarbevaru 2872 tuhat m3. Maardlas 
tegutsevad kaevandajatena AS Reiden Dolomiit ja Nurme Teedeehitus OÜ. Anelema 
maardlast lõunapool asub Halinga dolokivi leiukoht, kus dolokivi asub paksema (keskmiselt 
4,1 m) katendi all. Valla kruusa leiukohad on kas kasutusest väljas (Maimas) või 
rekultiveeritud (Pitsalus). Valla territooriumil asuvaid turbaväljakuid kasutab 
maarendilepingu alusel AS Tootsi Turvas.  

Riikliku geoloogilise kaardistamise alusel on Valistre külas järvelubja perspektiivvaru. 
Halinga vallas asuvad Lavassaare, Oese, Rogenese, Kaisma, Kesu, Pööravere turbamaardlad. 
Turba leiukohtadena on veel märgitud Enge ja Kodesmaa külade piirkondi (Halinga valla 
ÜVK arengukava 2006-2018). 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Halinga vallas tegeleb vee-ettevõtlusega AS Mako. Ettevõtte aktsiate omanikuks on 100% 
Halinga vald. AS Mako on määratud vee-ettevõtteks Halinga Vallavolikogu 20. oktoobri 
2006. a. otsusega nr 18. Vee-ettevõtte tegevuspiirkonnad on kinnitatud Halinga 
Vallavolikogu 20. oktoobri 2006. a. otsusega nr 19. Ettevõtte tegevuspiirkondadeks on Pärnu-
Jaagupi alev, Vahenurme, Libatse ja Tõrdu külad, kus hallatakse ÜVK rajatisi. AS-ile Mako 
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kuuluvad enamus ÜVK-ga seotud varasid Pärnu-Jaagupi alevis ning Libatse, Vahenurme ja 
Tõrdu külades.  

ÜVK teenuse hinnad Halinga vallas AS Mako tegevuspiirkonnas on kooskõlastatud Halinga 
Vallavalitsuse 23.04.2013. a korraldusega nr 161 „Veeteenuse hinna kooskõlastamine“ ning 
kehtivad alates 1.06.2013.  

Tabel 5 kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda AS Mako tegevuspiirkonnas.  

Tabel 5. ÜVK teenuse hinnad Halinga vallas alates 1.06.2013 (koos käibemaksuga) 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbija 1 m3 maksumus (eurot) 

AS Mako teeninduspiirkonnas 
Ühisveevärgist müüdav vesi 1,14 
Reovee vastuvõtt ja ärajuhtimine 1,92 
Vee ja heitvee hind kokku 3,06 

Andmed: AS Mako 

Ülevaade vee-ettevõtte majandusnäitajatest aastatel 2011-2013 on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 6. AS Mako tulud ja kulud ÜVK teenuse osutamisel Halinga vallas aastatel 2011-
2013. 

Näitaja 
2011. aasta 

(eurot)  
2012. aasta 

(eurot) 
2013. aasta 

(eurot) 
Müüdud veeteenus elanikkonnale ja 
juriidilistele isikutele 

34569 36870 40135 

Müüdud kanalisatsiooniteenus elanikkonnale ja 
juriidilistele isikutele 

61704 64798 67757 

Müügitulu kokku:  96273 101668 107892 
Elektrienergia kulu ÜVK objektide haldamisel 19003 24233 38173 
Vee-erikasutusõiguse tasu ÜVK objektide 
haldamisel 

3645 4126 4603 

Saastetasud 3002 1452 1768 
Kemikaalikulud reovee puhastamiseks 364 364 226 
Palgakulud 47551 49124 47815 
Administreerimiskulud (v.a palgakulud, elekter)    
Amortisatsioonikulud ÜVK objektidelt 10953 18144 28178 
Intressikulud 44 111 737 
Materjal ja teenused ÜVK ehitiste remondiks ja 
hoolduseks 

10796 2313 564 

Kulud kokku:  95358 99767 122064 
Kasum/kahjum: 915 1901 -14172 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Halinga valla eelarve maht oli 2013.a ligikaudu 2,62 miljonit eurot. 2012.a eelarve maht oli 
ligikaudu 2,41 miljonit eurot. Võrreldes 2012. aasta eelarvega on suurenemine ligikaudu 8,6 
%. Erinevus on peamiselt tingitud suuremast tulumaksu laekumisest ning sihtotstarbelistest 
toetustest. 2014.a eelarve tuludeks on planeeritud ligikaudu 2,87 miljonit eurot. Halinga valla 
eelarve ning võlakohustused ja laenureserv on toodud tabelis 7. 
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Tabel 7. Halinga valla eelarve, võlakohustused ning laenureserv aastatel 2010-2014 
(eurot). 

Aasta 
Puhastatud 

eelarve 
(eurot) 

Võlakohustused 
kokku (eurot) 
(aasta lõpul) 

Võlakoormus 
(%) 

Laenureserv 
(eurot) 

2010 2 400 740 377 661 16 1 062 783 
2011 2 412 704 313 536 13 1 134 086 
2012 2 321 715 763 275 17 248 447 
2013 2 472 762 1 276 369 22 478 582 
2014 2 738 597 1 160 629 - - 

Andmed: Halinga Vallavalitsus 

Alates 2010. a on üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta mõnevõrra suurenenud (vt 
tabel 8), mis näitab elanike sissetulekute mõningast suurenemist ning elanike sotsiaal-
majandusliku olukorra paranemist. Võrreldes 2012. a on 2013. a üksikisiku tulumaksu 
laekumine paranenud ligikaudu 3%. 

Tabel 8. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (eurodes). 
Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Elanike arv  3299 3239 3225 3141 3066 
Laekunud tulumaks (eurot/in) 399,6 370,0 403,0 442,3 466,6 

Andmed: Eesti Statistikaamet 
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2. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi oluk orra 
kirjeldus  

2.1 Pärnu-Jaagupi alev 

Pärnu-Jaagupi alevis elab 01.01.2014. aasta seisuga 1162 elanikku. Alev paikneb 
valla keskosas ja on ühtlasi valla suurim asula.  

Pärnu-Jaagupi alevis on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt 
nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Pärnu-Jaagupi alevi reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 
02. juuli 2009.a käskkirjaga nr 1080) põhjal on alevi reostuskoormus 1540 
inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 13,1 ie/ha. 

Pärnu-Jaagupi alevis kuuluvad enamus ÜVK-ga seotud varasid AS-ile Mako, kes 
tegeleb ka ÜVK süsteemi haldamisega. 

2.1.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Pärnu-Jaagupi alevis on käesoleval ajal ühisveevarustuses kasutusel kolm puurkaevu, 
mis asuvad Pärnu mnt ääres uue veetöötlusjaama läheduses. Varasemalt 
ühisveevarustuses kasutatud Ülase tn ja Kooli tn puurkaevud (katastri nr vastavalt 
6279 ja 6291) on hetkel kasutusest väljas ning puurkaevudest vett ei võeta. Lisaks on 
Kooli tn puurkaev-pumpla ühisveevõrgust lahti ühendatud. 

Pärnu-Jaagupi alevis on üks veevõrk, mis baseerub käesoleval ajal alevi põhjaosas 
Pärnu-Jaagupi uue veetöötlusjaama läheduses asuvatel Meierei veehaarde 
puurkaevudel (katastri nr-id. 6278, 19990 ja 51546). Ühisveevarustuse kaudu saavad 
vett ligikaudu 900 Pärnu-Jaagupi alevi elanikku ehk ligikaudu 77% alevi elanikest. 
Ühisveevärgiga on liitunud peamiselt alevi keskuse korrusmajade ja osade eramajade 
elanikud ning asutused ja ettevõtted. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Pärnu-
Jaagupi alevi asutusi ja ettevõtteid. Suuremad ühisveevärgi vee kasutajad on Pärnu-
Jaagupi Gümnaasium, lasteaed Pesamuna ning Spordikeskus. Kokku oli 2013. a. 
ühisveevarustusega ühendatud asutuste ja ettevõtete veetarve 5543 m3/a ehk ligikaudu 
15,2 m3/d. 

Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 15155 meetrit, millest 
ligikaudu 10450 meetrit on rajatud viimastel aastatel ning ligikaudu 2465 meetrit 
2000. aastate alguses. Uuemate torustike rajamisel on kasutatud plasttorusid 
läbimõõduga De32...160 mm. Vanemad torustikud, kogupikkusega ligikaudu 2240 
meetrit, on rajatud aastakümneid tagasi kasutades eelkõige malmtorusid. Vanemad 
torustikud on vanusest tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas 
seisukorras. 

Käesoleval ajal tarbitakse Pärnu-Jaagupi alevis kolme puurkaevu vett, mis suunatakse 
veevõrku peale veetöötlusseadmete läbimist ning vee segamist. Veetöötlusseadmena 
on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid. 
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Pärnu-Jaagupi alevi olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval 
joonisel 1 (Pärnu-Jaagupi alevi ÜVK üldskeem).  

Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev-pumplaid:  

• Pärnu-Jaagupi alevi uus puurkaev (Meierei puurkaev 3, katastri nr 
51546) 

Pärnu-Jaagupi alevi uus puurkaev on puuritud 2012.a ja asub alevi põhjaosas 
veetöötlusjaama läheduses (joonis 4). Puurkaevu sügavus on 35 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev-pumplal on 
tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid pumpla territoorium pole aiaga piiratud. 
Puurkaev-pumpla on rajatud 2013. aastal. Tööde käigus rajati uus puurkaev, 
puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati toruarmatuur, veemõõtja ning elektri- ja 
automaatikaseadmed. Toorvesi puurkaevust pumbatakse veetöötlusjaama. 

 

 

Joonis 4. Pärnu-Jaagupi uus puurkaev-pumpla (Meierei puurkaev 3, katastri nr 
51546). Fotod: OÜ Alkranel 17.09.2014. 

• Pärnu-Jaagupi Meierei puurkaev 1 (katastri nr 6278) 

Pärnu-Jaagupi Meierei puurkaev 1 on puuritud 1973. aastal ja asub alevi põhjaosas 
Pärnu-Jaagupi uues veetöötlusjaamas (joonis 5). Puurkaevu sügavus on 150 meetrit 
ning selle abil ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev-
pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon. Veetöötlusjaama rajamise käigus 
rekonstrueeriti puurkaevu päis ning paigaldati uus puurkaevu pump, veemõõtja ning 
toruarmatuur. Puurkaevu toorvesi läbib veetöötlussüsteemid raua, mangaani ja 
väävelvesiniku eemaldamiseks ning juhitakse edasi töödeldud vee reservuaaridesse. 
Veetöötlusjaam on rajatud 2013. aastal ning selles paiknevad veetöötlusseadmed 
(tootlikkusega 16 m3/d), II astme pumpla seadmed ning elektri- ja 
automaatikaseadmed. Veetöötlusjaama koosseisu kuuluvad ka töödeldud vee 
reservuaarid mahuga 2x110 m3. Lisaks asub veetöötlusjaamas ka varugeneraator. 



 

20 

Veetöötlusseadmetena on kasutusel aereeritavad raua- ja mangaanieralduse filtrid 
ning desinfektsioonisüsteem naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimiseks. Fluoriidi ja 
boori normidele vastav sisaldus tagatakse erinevate veekihtide vee segamisega. 
Optimaalse lahjendusvee suhte tagamiseks on planeeritud veevõtt madalamatest 
puurkaevudest 2 ja 3 70% ning puurkaevust 1 30%. 

• Pärnu-Jaagupi alevi uuringupuurkaev (Meierei puurkaev 2, katastri nr 
19990) 

Pärnu-Jaagupi alevi uuringupuurkaev on puuritud 2008. aastal vee kvaliteedi uuringu 
otstarbel ning on käesoleval ajal kasutusel ühisveevarustuse kaevuna. Puurkaev asub 
Pärnu-Jaagupi uues veetöötlusjaamas (joonis 5). Puurkaevu sügavus on 35 meetrit 
ning selle abil ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev-
pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon. Puurkaev-pumpla on rajatud 
2013. aastal. Toorvesi puurkaevust töödeldakse veetöötlusjaamas ning segatakse enne 
veevõrku suunamist teiste puurkaevude veega. 

  

  

Joonis 5. Pärnu-Jaagupi Meierei puurkaev 1 ja Meierei puurkaev 2 (katastri nr-id 
vastavalt 6278 ja 19990) ning veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 
17.09.2014. 
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• Pärnu-Jaagupi alevi Ülase tn puurkaev (katastri nr 6279) 

Lisaks on AS Mako hallata Pärnu-Jaagupi alevi idaosas asuv varasemalt kasutuses 
olnud Ülase tn puurkaev-pumpla (katastri nr 6279) (joonis 6). Puurkaev-pumpla on 
ühendatud ühisveevõrku, kuid on käesoleval ajal reservis. Puurkaev on rajatud 1974. 
aastal. Puurkaevu sügavus on 120 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Siluri-
Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine 
sanitaarkaitsetsoon, kuid pumpla territoorium pole aiaga piiratud. Puurkaev-pumpla 
seadmed ning toruarmatuur on rekonstrueeritud 2004. aastal. Osaliselt pumpla hoones 
ning osaliselt muldes asub ka 10 m3 suurune hüdrofoor. Veetöötlusseadmed pumplas 
puuduvad. Puurkaev pumpla hoone on ehitatud punastest tellistest ja see on 
soojustamata. Hoones on vana elektrisüsteem ning hoone vajab remonti ja 
soojustamist.  

  

Joonis 6. Ülase tn puurkaev-pumpla (katastri nr 6279). Fotod: OÜ Alkranel 
17.09.2014. 

Varasemalt oli ühisveevarustuse vee tagamiseks kasutusel lisaks Kooli tn puurkaev-
pumpla (katastri nr 6291). Käesolevaks ajaks on puurkaev ühisveevõrgust lahti 
ühendatud ning vett kaevust ei võeta. Puurkaev on rajatud 1957. aastal. Puurkaevu 
sügavus on 180 meetrit ning selle abil saadi vett Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekogumist. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon 
ning pumpla territoorium pole aiaga piiratud. Puurkaev-pumplas asub 3 m3 suurune 
hüdrofoor (joonis 7). Pumpla hoone on väga halvas seisukorras. Vajalik on puurkaev 
tamponeerida ning pumpla hoone likvideerida. 
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Joonis 7. Kooli tn puurkaev-pumpla (katastri nr 6291). Fotod: OÜ Alkranel 
17.09.2014. 

Tabelis 9 on toodud AS-ile Mako väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/320157) 
lubatud puurkaevude veevõtud Pärnu-Jaagupi alevi ning Vahenurme ja Libatse küla 
ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Tabel 9. Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Halinga valla ühisveevarustuse 
puurkaevudest. 

Puurkaev Lubatud veevõtt Veehaare 
katastri nr 

Periood 
m3/a m3/kv m3/d 

2014-2015 82992 20748 225 Pärnu-Jaagupi 
veetöötlusjaam 

6278 
19990 
51546 2016-2016 20748 20748 225 

2014-2015 10200 2550 28 Pärnu-Jaagupi 
alevi Ülase tn 
puurkaev 

6279 

2016-2016 2550 2550 28 
2012-2015 26000 6500 70 Libatse küla 

elamute ja Metsa 
puurkaevud 

6160 
19924 

2016-2016 6500 6500 70 
2012-2015 20000 5000 55 Vahenurme küla 

puurkaev 
6155 

2016-2016 5000 5000 55 

Andmed: AS Mako vee erikasutusluba (nr L.VV/320157). 
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Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate 
tehnilised andmed on toodud tabelis 10. 

Tabel 10. Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-
pumplate tehnilised andmed. 

Puurkaevu 
nimetus/asukoht 

Pärnu-Jaagupi 
Meierei pk 1 
 

Pärnu-Jaagupi 
Meierei pk 3 

Pärnu-Jaagupi 
Meierei pk 2 

Ülase tn pk 

Katastri nr. 6278 51546 19990 6279 
Passi nr. 3584 - 845SL 3818 
Kasutatav põhjavee kiht S S S S 

Puurimise aasta 1973 2012 2008 1974 
Pumba tootlikkus, m3/h 5 3,5 4 - 
Puurkaevu tootlikkus, m3/h 36 6 5 36 
Lubatud veevõtt, m3/d 225 28 
Tegelik toodetud vee 
kogus, m3/d  

92,8 
 

0 

Tarbitud vee kogus m3/d 78,9 0 

Reguleerimisseade 
II astme pumpla ja mahutid 2x110 m3 

 
Hüdrofoor 

10 m3 
Puurkaevu sügavus, m 150 35 35 120 
Staatiline veetase, m 13,5 3,5 4,54 11,75 
Deebit (l/s) 3,6 1,66 1,39 10 
Veemõõtja olemasolu Jah Jah Jah Jah 
Puurkaevu hoone seisukord Rajatud 2013 Rajatud 2013 Rajatud 2013 Rahuldav 
Omanik Halinga vald Halinga vald Halinga vald Halinga vald 
Haldaja AS Mako AS Mako AS Mako AS Mako 

Andmed: AS Mako 
 
Alljärgnevalt on tabelis 11 toodud Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustussüsteemiga 
ühendatud elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2013. aastal.  

Tabel 11. Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud 
ning tarbitud vee kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2013. aastal Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustuse 
puurkaevudest väljapumbatud vesi 

m3/a 
33 800 

2013. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 28 806 
sh. elanike veetarve  m3/a 23 264 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 5 543 
Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 78,9 

Andmed: AS Mako 

Veekaod Pärnu-Jaagupi alevis on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel 
aastatel pidevalt vähenenud. 2013. a oli Pärnu-Jaagupi uuest puurkaev-pumplast 
ühisveevõrku suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse 
põhjal veekadude ja arvestamata vee osakaal ligikaudu 17,6% ehk ca 13,9 m3/d. 
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Arvestades, et ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 2013. aastal oli 
ligikaudu 880, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 72 liitrit ööpäevas.   

2.1.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Pärnu-Jaagupi alevis on tuletõrje veevarustus lahendatud hüdrantide abil. Kokku on 
alevi ühisveevärgi torustikule rajatud 55 hüdranti. Kergu maantee äärde on rajatud 
osaliselt eraldi veetorustik tuletõrjehüdrantide tarbeks, mille survestamine toimub 
tuletõrjeauto abil. Vett tulekustutuse tarbeks võetakse ühisveevõrgust. Lisaks on 
võimalus kasutada Suigu tee alguses oleva tiigi vett. 

2.1.3 Joogivee kvaliteet 

Pärnu-Jaagupi alevi veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal asula põhjaosas 
asuva Meierei veehaarde puurkaevude (katastri nr-id 6278, 19990 ja 51546) põhjavett. 
Ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 
12.  
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Tabel 12. Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustuse puurkaevudest võetava põhjavee 
kvaliteet. 

  

Lubatud 

piirnorm

* Ühik 

Pärnu-Jaagupi 

Meierei PK 3, 

06.11.12 

Pärnu-Jaagupi  

Meierei PK 1,  

22.02.11 

Pärnu-Jaagupi 

Meierei PK 2, 

19.03.09 

Puurkaevu katastri 

nr     51546 6278 19990 

Värvus   mg/l Pt 10 6 10 

Lõhn   palli 1 1 - 

Maitse -  palli - - - 

Hägusus   NHÜ - 1,4 - 

pH 6,5-9,5   7,2 8,3 7,5 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 902 664 - 

Ammooniumioon 

NH4-N 0,5 mg/l <0,07 0,1 0,14 

Nitritioon           

NO2-N 0,5 mg/l <0,004 <0,003 <0,004 

Nitraatioon        

NO3-N 50 mg/l 1,5 <0,45 <0,4 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 1,3 0,8 1,1 

Üldraud 200 µg/l 3290 330 60 

Mangaan 50 µg/l 116 10 <20 

Kloriidid 250 mg/l 89,3 76 17 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,55 3,8 0,71 

Boor 1 mg/l 0,304 - 0,64 

Sulfaadid 250 mg/l 26,3 41 25,9 

Naatrium 200 mg/l 26,7 96,5 18,8 

Üldkaredus   mg-ekv/l 8,88 1,9 (6.02.2014)  6,7 (6.02.2014)  

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 10 

*SM 31. 07. 2001. a  määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Mako. 

Tabelis 12 on näha, et käesoleval ajal on Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustuses 
kasutatava puurkaevu (katastri nr 51546) põhjavees üle joogivee lubatud piirnormi 
(SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua ja mangaani sisaldus. SM 
02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Pärnu-Jaagupi uue puurkaevu vesi üldraua ja 
mangaani sisalduse tõttu III kvaliteediklassi. Meierei puurkaevu 1 (katastri nr 6278) 
põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi olnud üldraua ja fluoriidi sisaldused. 
Meierei puurkaevu vesi jääb fluoriidi suure sisalduse tõttu III kvaliteediklassi. 
Kolmanda Meierei veehaarde puurkaevu (katastri nr 19990) vesi vastab joogivee 
kvaliteedi nõuetele.  
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Tabel 13. Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustusest võetava joogivee kvaliteet. 

  

Lubatud 

piirnorm

* Ühik 

Veevärgivesi 

(Ülase tn 

lasteaed)  

27.05.13 

Veevärgivesi 

(Uus tn 63)  

27.05.13 

Veevärgivesi 

(Uus tn 63)  

14.05.14 

Veevärgivesi 

(Ülase tn 

lasteaed)  

14.05.14 

Värvus   mg/l Pt 3 <2 2 2 

Lõhn   palli 1 1 1 1 

Maitse -  palli 1 1 1 1 

Hägusus   NHÜ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

pH 6,5-9,5   8,3 8,3 7,5 7,5 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 680 574 770 762 

Ammooniumioon 

NH4-N 0,5 mg/l 0,04 0,05 <0,02 <0,02 

Nitritioon           

NO2-N 0,5 mg/l - - - - 

Nitraatioon        

NO3-N 50 mg/l - - - - 

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l - - - - 

Üldraud 200 µg/l - - - - 

Mangaan 50 µg/l - - - - 

Kloriidid 250 mg/l - - - - 

Fluoriidid 1,5 mg/l - - - - 

Boor 1 mg/l - - - - 

Sulfaadid 250 mg/l - - - - 

Naatrium 200 mg/l - - - - 

Üldkaredus   mg-ekv/l - - - - 

Coli-laadsed 

bakterid  0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 

PMÜ/100 

ml 0 0 0 0 

Enterokokid 0 

PMÜ/100 

ml - - - - 

Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - - - - 

*SM 31. 07. 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Mako. 

Tabelis 13 on toodud viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 
võetud Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevõrgust. Viimaste joogivee proovide 
analüüsitulemuste põhjal vastab joogivesi kehtestatud piirnormidele. Vastavalt 
analüüsitulemustele on veetöötlusjaamast väljuva vee karedus 4,6 mg-ekv/l. 

Amortiseerunud ühisveevarustuse ja kinnistu torustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

 Pärnu-Jaagupi alevi veevarustussüsteemide probleemid: 

• Pärnu-Jaagupi alevi vanemad ühisveevärgi torustikud, kogupikkusega 
ligikaudu 2240 m, on rajatud aastakümneid tagasi kasutades eelkõige 
malmtorusid. Vanemad torustikud on vanusest tingituna käesolevaks ajaks 
amortiseerunud ning halvas seisukorras. 
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2.1.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Pärnu-Jaagupi alevi ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liitunud 
ligikaudu 845 inimest ehk ligikaudu 73% alevi elanikest. Pärnu-Jaagupi alevis on 
moodustatud reoveekogumisala. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub 
ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. Kogumismahutite 
seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude tühjendamise kohta 
andmed puuduvad. 

Pärnu-Jaagupi alevi kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Reovee suunamine 
reoveepuhastile toimub Soo tn reoveepumpla abil. Pärnu-Jaagupi alevis on kokku ca 
11285 m isevoolseid ning ca 2920 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete 
kanalisatsioonitorustike rajamisel on valdavalt kasutatud plasttorusid (PVC) 
läbimõõduga De160...De250 mm. Uue survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on 
kasutatud plasttorusid De90...De160 mm. Vanemate peamiselt asbesttsemendist ning 
keraamilistest torudest isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 
2020 meetrit. Vanemate survekanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 265 
meetrit. 

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 
kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub 
sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 
protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 
pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Sademeveekanalisatsioon on rajatud Soo tn kortermajade ning Pärnu maantee ja Karja 
tn piirkonda. Sademeveetorustike kogupikkus on ligikaudu 1880 meetrit ning need on 
rajatud uuematest plasttorudest läbimõõduga De160...De315 mm. Pärnu mnt ja Karja 
tn sademeveetorustik on rajatud aastatel 2000-2004 ning selle abil juhitakse 
sademevesi Karja tänaval alguse saavasse kuivenduskraavi, mis suubub Taidra 
peakraavi. Soo tn piirkonnast juhitakse sademevesi kuivenduskraavi, mis suubub Elbu 
ojja. Mujal piirkondades on sademe ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Lisaks 
kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse.  

Pärnu-Jaagupi alevi kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 1 (Pärnu-Jaagupi alevi ÜVK üldskeem). 

2.1.5 Pärnu-Jaagupi alevi reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Pärnu-Jaagupi alevis on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 
eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Pärnu-Jaagupi alevis on 
olulisemateks ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks, kus moodustub reovett 
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium ning Spordikeskus. Kokku oli Pärnu-Jaagupi alevis 
ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2013.a 
ligikaudu 5543 m3. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Pärnu-Jaagupi alevi 
elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett 
ühiskanalisatsiooni ei juhita.  
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Tabelis 14 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2013. 

Tabel 14. Pärnu-Jaagupi alevi ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 
asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 
2013. aastal tarbitud veekogused (elanikkond, 
ettevõtted ja asutused) 

m3/a 28 806 

sh. elanike veetarve m3/a 23 264 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 5 543 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 78,9 

Andmed: AS Mako. 

Pärnu-Jaagupi alevis tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine 
toimub tarbitava vee hulga järgi. Täpsed andmed reoveepuhastile pumbatud reovee 
koguse ning infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta 2013.a puuduvad. 
Hinnanguliselt moodustab infiltratsiooni ja sademetevee osakaal sademeterohkel 
perioodil sügisel ja kevadel lumesulamisperioodil kuni 50% reoveepuhastile 
suunatavast (müüdud) reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 
ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest 
tingituna suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 
infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Pärnu-Jaagupi alevis juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning 
ettevõtete olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2013. aastal varustatud ligikaudu 
825 elanikku. Kuna alevis pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt 
esitatud reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 15). Arvutustes on arvestatud, et 
tööl ja koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, 
Kuusik. A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 77 liitrit elaniku 
kohta ööpäevas (vt. tabel 14). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe 
Pärnu-Jaagupi alevi ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud 
ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 
g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Pärnu-Jaagupi alevi elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik 
reovee vooluhulk on ööpäevas ca 78,9 m3 (vt tabel 15). Alljärgnevas tabelis toodud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 
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Tabel 15. Pärnu-Jaagupi alevi reoveekogused ja reostuskoormus 2013. aastal. 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

Reostuskoormuse tekitaja kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Pärnu-

Jaagupi alevis 825 1 86,0 825 70,9 49,5 

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium  0,25 25,0 46,2 4,6 2,8 

Spordikeskus  0,3 30,0 32,0 3,2 1,9 

Turvakodu  1 100,0 12,6 1,3 0,8 

Lasteaed  0,25 25,0 30,0 3,0 1,8 

Hellar&Pojad  0,3 30,0 13,0 1,3 0,8 

Teedevalitsus  0,3 30,0 5,0 0,5 0,3 

Politsei/Päästeamet  0,3 30,0 5,0 0,5 0,3 

Kuuse pood  0,3 30,0 5,0 0,5 0,3 

Ärimaja  0,3 30,0 3,0 0,3 0,2 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30,0 151,8 15,2 9,1 

Pärnu-Jaagupi reovesi kokku 825 - - 976,8 78,9 58,6 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       977 78,9 58,6 

Infiltratsioon - - 50% - 39,5 - 

REOVESI KOKKU       977 118,4 58,6 

2.1.6 Pärnu-Jaagupi alevi reoveepumplad 

Pärnu-Jaagupi alevis on käesoleval ajal kokku 13 reoveepumplat, millest 9 on rajatud 
ning rekonstrueeritud viimastel aastatel ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja 
laiendamise käigus. Tegemist on kahe pumbaga varustatud kompaktpumplatega. 
Lisaks on 2000-ndate aastate alguses rajatud kolm klaasplastist reoveepumplat, mis 
asuvad Kooli ja Karja tn ristmikul, Pärnu mnt 7 ning Männi tee alguses. 
Reoveepumplad on heas seisukorras. Üksnes Ülase tn reoveepumpla vajab 
rekonstrueerimist. Tegemist on 3 meetristest raudbetoon kaevurõngastest rajatud maa-
aluse reoveepumplaga, mille peale on ehitatud silikaattellistest hoone. Hoone 
tehniline seisukord on rahuldav. 

Pärnu-Jaagupi alevis kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 16. 
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Tabel 16.  Pärnu-Jaagupi alevi reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava 
pumba mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

KP-Soo Soo tn RPJ - - 2013  
KP-Uus Uus tn RPJ - - 2013  
KP-Kergu-1 Kergu mnt RPJ - - 2013  
KP-Kergu-2 Kergu mnt RPJ - - 2013  
KP-Kergu-3 Kergu mnt RPJ - - 2013  
KP-Valistre Valistre tee RPJ - - 2013  
KP-Kalli-1 Kalli mnt RPJ - - 2013  
KP-Pikk Pikk tn RPJ - - 2013  
KP-Männi-1 Männi tee RPJ - - 2013  
KP-Männi-2 Männi tee RPJ - - 2000 hea 

KP-Karja Karja tn RPJ 
PIRANHA 
S21/2D 

- 2001 hea 

KP-Pärnu Pärnu mnt 7 RPJ ABS M17/2D - 2000 hea 
KP-Ülase Ülase tn RPJ Tsurumi - - rahuldav 

Andmed: AS Mako. 

2.1.7 Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhasti 

Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhasti asub alevi keskusest idasuunas (joonis 8). Reovee 
puhastamine toimub 2013. a ehitatud aktiivmudapuhastis. Olemasolev OXYD-180 
tüüpi reoveepuhasti likvideeriti. Puhasti jõudlus reostuskoormuse järgi on 80 kg 
BHT7/d ja hüdrauliline jõudlus 200 m3/d. 

Reovesi suunatakse reoveepuhastisse alevi keskuses Soo tänaval asuva reovee 
peapumpla abil.  

Uues Pärnu-Jaagupi reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgneva tehnoloogia 
abil: 

1. Mehhaaniline puhastus (võre ja liivapüünis). 

2. Ühtlustusmahuti (mahuga 130 m3). 

3. Bioloogiline fosforiärastus (mahuti mahuga 20 m3). 

4. Üheastmeline bioloogiline puhastus süsinikuühendite ja lämmastiku 
ärastamiseks (anoksiline denitrifikatsioonimahuti 80 m3 ja aeratsioonimahuti 
220 m3). 

5. Fosfori keemiline ärastamine (raud(III)sulfaadi vesilahuse abil). 

6. Järelsetiti. 

7. Reoveesette gravitatsiooniline tihendamine (mudamahuti mahuga 20 m3). 

8. Reoveesette tahendamine tsentrifuugiga. 

9. Reoveesette aunkompostimine (asfalteeritud kompostimisväljakul pindalaga 
1500 m2). 

Reovesi pumbatakse tehnohoones asuvasse mehaanilise eelpuhastuse 
kombiseadmesse, mis koosneb automaatvõrest (ava 6 mm) ja liivapüünisest. Seadme 
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maksimaalne jõudlus on 30 l/sek (108 m3/h). Seade on varustatud ülevooluga, millele 
on paigaldatud käsivõre. Kombiseadme läbinud vesi voolab isevoolselt 
ühtlustusmahutisse.  

Pärnu-Jaagupi reoveepuhasti on aktiivmudaseade, mis koosneb ühtlustusmahutist, 
anaeroobsest- ja anoksilisest kambrist, õhustuskambrist, järelsetitist ja liigmuda 
kogumismahutist (mudatihendist). 

Pärnu-Jaagupi reoveepuhasti juures paikneb ka purgla. Purgla on varustatud 10mm 
avaga käsivõrega ja võreprahikastiga. Purgla võre läbinud vedelik valgub purgla 
pumplasse ja pumbatakse edasi reoveepuhasti võreseadmesse. 

Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee 
nõuetekohase puhastuse. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Mako väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/320157) on Elbu oja (suubla kood VEE11503).  

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320157) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhasti väljavoolu heitvee 
analüüsitulemused 2013. ja 2014. aastal on toodud tabelis 17.  
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Joonis 8. Pärnu-Jaagupi alevi uus reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 
17.09.2014. 
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Tabel 17. Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhasti väljavoolu heitvee 
analüüsitulemused. 

 Sisenev reovesi Heitvesi 

Kuupäev 19.12.2013 22.08.2013 19.12.2013 30.06.2014 

konts. konts. konts. konts. 

Komponent 

Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 30 12,0 <3,0 <3,0 

KHT 125 81 60,0 53,0 43,0 

Heljum 35 17 13,0 11,0 4,8 

Üld-

lämmastik - 10 6,7 7,7 6,9 

Üldfosfor - 1,3 3,2 1,6 3,50 

pH 6-9 - 7,36 - - 

Andmed: AS Mako 

Tabeli 17 andmetest selgub, et 2013. ja 2014. aastal võetud heitvee proovid vastavad 
vee erikasutusloa nõuetele. 

Pärnu-Jaagupi alevi kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Pärnu-Jaagupi alevi vanemate peamiselt asbesttsemendist ning keraamilistest 
torudest isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 2020 
meetrit. Vanemate survekanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 265 
meetrit. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ning kaevude 
amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 

2.2 Libatse küla 

Libatse külas elab 01.01.2014. aasta seisuga 395 elanikku. 

Libatse külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt nõrgalt 
kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Libatse küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. 
juuli 2009. aasta käskkirjaga nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 930 
inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 27,4 ie/ha. 

Libatse külas kuuluvad enamus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-
ile Mako, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega. 

2.2.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Libatse küla veevõrk baseerub käesoleval ajal küla keskuse idaosas asuval Metsa 
puurkaevul (katastri nr 19924) ning keskuses asuval Elamute puurkaevul (katastri nr 
6160). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett käesoleval ajal ligikaudu 357 Libatse küla 
tiheasustuspiirkonnas elavat elanikku ehk ligikaudu 90% küla elanikest.  
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Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Libatse külas ligikaudu 2600 meetrit, 
millest ligikaudu 1075 meetrit moodustab 2006. aastal rekonstrueeritud ringtrass ja 
rajatud toorveetrass. Uuemate ühisveevarustuse torustike rajamisel on kasutatud 
plasttorustike läbimõõduga De63...De90 mm. Vanemad torustikud, kogupikkusega 
ligikaudu 1525 meetrit, on rajatud aastakümneid tagasi kasutades eelkõige 
malmtorusid läbimõõduga DN65 ja DN100. Vanemad torustikud on vanusest 
tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. 

Libatse küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 2 
(Libatse küla ÜVK üldskeem).  

Libatse küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev-pumplaid:  

• Libatse küla Elamute puurkaev (katastri nr. 6160) 

Libatse küla Elamute puurkaev on puuritud 1968. aastal ja asub Libatse küla keskuses 
kortermajade piirkonnas. Puurkaevu sügavus on 90 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev-pumpla on 
rekonstrueeritud 2008. aastal, mille käigus rajati uus pumplahoone, paigaldati uus 
toruarmatuur, veemõõtjad ning 0,3 m3 suurune membraanhüdrofoor ning II astme 
pumpla seadmed (joonis 9). Puhta vee reservuaarid mahuga 2x50 m3 paiknevad 
puurkaev-pumpla kõrval muldes. Veereservuaaridesse pumbatakse vett vahekorras 65 
% Metsa kaevust ja 35 %  elamute  kaevust, millega tagatakse piirnormile vastav 
fluoriidide sisaldus joogivees. Vesi pumbatakse ühisveevärki teise astme pumpadega. 
Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 
meetrit. Puurkaev-pumplal ei ole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala 
pole piiratud aiaga. 

  

Joonis 9. Libatse küla Elamute puurkaev-pumpla (katastri number 6160) ja 
veetöötlusjaam. Fotod: OÜ Alkranel 17.09.2014. 

• Libatse küla Metsa puurkaev (katastri nr. 19924) 

Libatse küla puurkaev on puuritud 2005. aastal ja asub Libatse küla keskuse idaosas 
Libatse Lasteaed-algkooli läheduses metsas. Puurkaevu sügavus on 15 meetrit ning 
selle abil ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev asub 
soojustatud hoones, mis on kaetud profiilplekiga. Puurkaevust pumbatakse vesi 
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toorveetorustiku kaudu Elamute puurkaev-pumplasse ning segatakse sealse veega. 
Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitseala, kuid ala pole piiratud 
aiaga. 

  

Libatse küla Metsa puurkaev-pumpla (katastri number 19924). Fotod: OÜ Alkranel 
17.09.2014. 

Tabelis 9 on toodud AS-ile Mako väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/320157) 
lubatud puurkaevude veevõtud Pärnu-Jaagupi alevi ning Libatse ja Vahenurme külade 
ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Libatse küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 
andmed on toodud tabelis 18. 
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Tabel 18. Libatse küla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate 
tehnilised andmed. 

Puurkaevu nimetus/asukoht 
Libatse Elamute pk Libatse Metsa pk 

Katastri nr. 6160 19924 
Passi nr. 2300 714SL 
Kasutatav põhjavee kiht S S 

Puurimise aasta 1968 2005 
Pumba tootlikkus, m3/h - - 
Puurkaevu tootlikkus, m3/h 24,4 2,5 
Lubatud veevõtt, m3/d 70 
Tegelik toodetud vee kogus, m3/d  33,5 
Tarbitud vee kogus m3/d 27,6 
Reguleerimisseade II astme pumpla ja mahutid 2x50 m3 
Puurkaevu sügavus, m 90 15 
Staatiline veetase, m 6,1 2,56 
Deebit (l/s) 6,77 0,7 
Veemõõtja olemasolu Jah Jah 
Puurkaevu hoone seisukord Rajatud 2008 Rajatud 2005 
Omanik Halinga vald Halinga vald 
Haldaja AS Mako AS Mako 

Andmed: AS Mako 

Alljärgnevalt on tabelis 19 toodud Libatse küla elanike poolt tarbitud veekogused 
ning puurkaevudest pumbatud vee kogused 2013. aastal.  

Tabel 19. Libatse küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee 
kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2013. aastal Libatse puurkaevudest väljapumbatud 
vesi 

m3/a 12 225 

2013. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 10 082 
sh. elanike veetarve  m3/a 5 854 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 4 228 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 27,6 

Andmed: AS Mako 

2013. aastal oli Libatse küla puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse 
ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal on veekadude ja arvestamata vee 
osakaal ligikaudu 21,3% ehk ca 5,9 m3/d. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga 
ühendatud elanike arvuks ligikaudu 357, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 
45 liitrit ööpäevas.   
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2.2.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Libatse külas on tuletõrje veevõtuks olemas mõned nõukogudeaegsed 
tuletõrjehüdrandid, kuid nende töökindlus on teadmata. Lisaks sellele ei suuda 
puurkaev-pumpla tuletõrje veevarustuse lahendus käesoleval ajal tagada hüdrantides 
piisavat veekogust, mistõttu pole Libatse küla keskuses elamupiirkonnas tagatud 
piisav kustutusvee kättesaadavus standardi EVS 812-6:2012 tähenduses. Hüdrandid 
asuvad Metsa teel, Kuuse ja Kooli teede ristmikul ja Libatse kooli juures. Lisaks 
asuvad Libatse farmi ja Libatse heinaseemnekuivati juures ning MTÜ Halinga 
Turvakodu hoone taga tuletõrje veevõtukohad (maa-alused reservuaarid). Maa-
alustest reservuaaridest on mõned  tühjad ehk kasutuskõlbmatud. 

2.2.3 Joogivee kvaliteet 

Libatse küla veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal kahe puurkaevu (katastri nr-id 
6160 ja 19924) põhjavett. Ühisveevarustuses kasutatavate Libatse küla puurkaevude 
põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 20.  

Tabelis 20 on näha, et Libatse küla ühisveevarustuses kasutatava Elamute puurkaevu 
(katastri nr 6160) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a 
määrus nr 82) olnud fluoriidi sisaldus. SM 02.01.2003. a määruse nr 1 põhjal jääb 
Libatse küla Elamute puurkaevu vesi fluoriidi suure sisalduse tõttu III 
kvaliteediklassi. 

Libatse küla Metsa puurkaevu (katastri nr 19924) põhjavees on üle joogivee lubatud 
piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. 
a määruse nr 1 põhjal jääb Libatse küla Metsa puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu 
II kvaliteediklassi. 
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Tabel 20. Libatse küla puurkaevudest võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 
joogivee kvaliteet. 

 
Lubatud 
piirnorm* Ühik 

Libatse 
küla 
Elamute 
PK 
29.10.12 

Libatse küla 
Metsa PK 
26.04.10 

Libatse küla 
veejaamast 
väljuv vesi 
14.05.14 

Libatse küla 
veevärgivesi 
(Lasteaed-
Algkool) 
14.05.14 

Puurkaevu 
katastri nr     6160 19924 - - 
Värvus   mg/l Pt <2 5 6 6 
Lõhn   palli 1 1 1 1 
Maitse -  palli - - 1 1 
Hägusus   NHÜ <1,0 2 <1,0 <1,0 
pH 6,5-9,5   8,3 7,1 7,4 7,2 
Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 770 557 765 777 
Ammooniumioon 
NH4-N 0,5 mg/l 0,13 0,03 <0,02 <0,02 
Nitritioon           
NO2-N 0,5 mg/l <0,003 <0,003 - - 
Nitraatioon        
NO3-N 50 mg/l <0,45 2,6 - - 
Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,96 3,2 - - 
Üldraud 200 µg/l 145 250 63 - 
Mangaan 50 µg/l <5 - - - 
Kloriidid 250 mg/l 81 4 - - 
Fluoriidid 1,5 mg/l 4,7 0,16 1,3 - 
Boor 1 mg/l - 0,07 - - 
Sulfaadid 250 mg/l 58 15 - - 
Naatrium 200 mg/l 144,2 - - - 
Üldkaredus   mg-ekv/l - 7,5 - - 
Coli-laadsed 
bakterid  0 

PMÜ/100 
ml 0 0 - - 

Escherichia coli 0 
PMÜ/100 

ml 0 0 - - 

Enterokokid 0 
PMÜ/100 

ml 0 0 - - 
Kolooniate arv 
22ºC 100 

PMÜ/1 
ml 0 55 - - 

*SM 31. 07. 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Mako 

Tabelis 20 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on 
võetud Libatse küla veevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuse põhjal 
vastab Libatse küla veevõrgust võetav joogivesi kehtestatud normidele. 
Amortiseerunud ühisveevarustuse ja kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee 
kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Libatse küla veevarustussüsteemide probleemid: 

• Libatse küla ühisveevärgi vanemad torustikud, kogupikkusega ligikaudu 1525 
meetrit, on rajatud aastakümneid tagasi kasutades eelkõige malmtorusid 
läbimõõduga DN65 ja DN100. Vanemad torustikud on vanusest tingituna 
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käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. 2013. aastal oli 
Libatse küla puurkaev-pumplast ühisveevõrku suunatava vee koguse ning 
tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal  veekadude ja arvestamata vee 
osakaal ligikaudu 21,3% ehk ca 5,9 m3/d. 

• Libatse külas on tuletõrje veevõtuks olemas mõned nõukogudeaegsed 
tuletõrjehüdrandid, kuid nende töökindlus on teadmata. Hüdrandid asuvad 
Metsa teel, Kuuse ja Kooli teede ristmikul ja Libatse kooli juures. Lisaks 
asuvad Libatse farmi ja Libatse heinaseemnekuivati juures ning MTÜ Halinga 
Turvakodu hoone taga tuletõrje veevõtukohad (maa-alused reservuaarid). Maa-
alustest reservuaaridest on mõned  tühjad ehk kasutuskõlbmatud. Libatse küla 
keskuses elamupiirkonnas pole tagatud piisav kustutusvee kättesaadavus 
standardi EVS 812-6:2012 tähenduses. 

2.2.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Libatse külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus 
tiheasustusala piires elavatest elanikest. Libatse külas on moodustatud 
reoveekogumisala. 

Libatse küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Reovee suunamine 
reoveepuhastile toimub asula keskuse lõunaosas asuva reoveepumpla abil. Libatse 
külas on kokku ca 2430 m isevoolseid ning ca 650 m survelisi 
kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud 
enamasti malmtorusid läbimõõduga DN150 ja DN200 mm. Torustikud on ehitatud 
ajavahemikus 1970-1980 ning on vanusest tulenevalt käesolevaks ajaks halvas 
seisukorras.  

Tulenevalt ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude 
vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 
lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee 
filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 
allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Libatse külas formeeruv reovesi suunatakse küla edelaosas paiknevasse 
reoveepuhastisse. 

Libatse külas puudub sademeveekanalisatsioon. Libatse küla elamute ümber on 
rajatud üksnes drenaaž. Libatse asula keskosasse koguneb sügiseti ja kevadeti 
sademevesi, mis uputab keldreid ja millel puudub äravool. 

Libatse küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 
2 (Libatse küla ÜVK üldskeem). 

2.2.5 Libatse küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Libatse küla tiheasustusalal on ühiskanalisatsiooniga ühendatud kortermajad ja 
enamus eramajadest ehk ligikaudu 357 Libatse küla tiheasustuspiirkonnas elavat 
elanikku ehk ligikaudu 90% küla elanikest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes 
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Libatse küla elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga 
reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Tabelis 21 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2013. 

Tabel 21. Libatse küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 
ning ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 
asutused) 

m3/a 10 400 

sh. elanike veetarve m3/a 6 172 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 4 228 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 28,5 

Andmed: AS Mako 

Libatse külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulga mõõtja puudub, mistõttu 
andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta reoveepuhastile suunatavas 
reovee vooluhulgas puuduvad. Tulenevalt torustike halvast seisukorrast on 
infiltratsiooni ja sademetevee osakaal tõenäoliselt märkimisväärne ning sajuperioodil 
suureneb reoveepuhastile suunatav reovee vooluhulk oluliselt. See tuleneb eelkõige 
sellest, et vanemad ühiskanalisatsiooni ja kinnistusisesed torustikud ja 
kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas amortiseerunud, mistõttu 
toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Libatse külas juhitakse ühiskanalisatsiooni elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 357 elanikku. Kuna külas 
pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud reostuskoormuse 
arvutuslik analüüs (tabel 22). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene 
vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). 
Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud 
elanike veetarbe andmetele võetud 47,4 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 21). 
Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Libatse küla ühiskanalisatsiooniga 
varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormuseks on 1 
inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 g 
üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Libatse küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 
vooluhulk on ööpäevas ca 28,5 m3 (vt tabel 22). Alljärgnevas tabelis toodud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 
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Tabel 22. Libatse küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

Reostuskoormuse tekitaja kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud Libatse 

külas 357 1 47,4 357 16,9 21,4 

Turvakodu  1 100 98 9,75 5,9 

Boardic  0,3 30 18 1,83 1,1 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 115,8 11,6 7,0 

Libatse reovesi kokku 357 - - 473 28,5 28,4 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       473 28,5 28,4 

Infiltratsioon - - 50% - 14,2 - 

REOVESI KOKKU       473 42,7 28,4 

2.2.6 Libatse küla reoveepumplad 

Suurem enamus Libatse küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastisse on Libatse 10 kortermaja läheduses reovee peapumpla. 
Pumpla koosneb maa-alusest osast, mis on ehitatud 3 m läbimõõduga raudbetoonist 
kaevurõngastest ja seest vooderdatud raudkessooni ja betooniga. Pumpla hoone 
silikaattellistest seinad on 1,3 m kõrgused ning katuslagi ja külguksed on ehitatud 
sändvitš paneelidest. Hoone tehniline seisukord on rahuldav, kuid see on madal ja 
selle sees on ebamugav teostada hoolde ja remonttöid. Lisaks on küla keskuse 
põhjaosas reoveepumpla, mille abil suunatakse reovesi asula ühiskanalisatsiooni. 
Reoveepumpla koos trassiga on halvas olukorras ja vajab rekonstrueerimist. 

Libatse külas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 23. 

Tabel 23.  Libatse küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ Peapumpla 
sukelpump TOS - 37 
CE4 

40-50 2000 Rahuldav 

RPJ-2 Ettevõtete RPJ - - - Halb 

Andmed: AS Mako 

2.2.7 Libatse küla reoveepuhasti 

Libatse küla reoveepuhasti asub küla keskusest edelasuunas Tallinn-Pärnu-Ikla 
maantee ääres (joonis 10). Reovee puhastamine toimub kahes BIO-50 tüüpi 
aktiivmudapuhastis ning kolmes biotiigis kogupindalaga 7100 m2. BIO-50 tüüpi 
aktiivmudapuhasti jõudlus reostuskoormuse järgi on 10-22 kg BHT5/d ja hüdrauliline 
jõudlus 40-75 m3/d. 

Reovesi suunatakse puhastusprotsessi Libatse 10 kortermaja läheduses asuva reovee 
peapumpla abil.  
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Libatse küla esimene reoveepuhasti BIO-50 tüüpi ja kaks biotiiki ehitati 1978. aastal. 
1982. aastal ehitati juurde kaks BIO-50 tüüpi reoveepuhastit ja kolmas biotiik. Praegu 
on kasutusel kaks uuemat reovee kestvusõhustusega aktiivmudapuhastit BIO-50 ja 3 
biotiiki kogupindalaga 7100 m2. Heitvesi juhitakse Langerma peakraavi. Reovee 
mehaaniline puhastus praktiliselt puudub. 

BIO-50 tüüpi reoveepuhastid on monoplokk-konstruktsiooniga (õhutuskamber ja 
setiti moodustavad ühise ploki). Reoveepuhasti juurde on ehitatud tehnohoone, milles 
asuvad õhustussüsteemi jaoks vajalikud kompressorid ja operaatoriruum. Tehnohoone 
on puidust seinte ja eterniitkatusega. Hoones kasutatakse operaatori poolt ainult 
puhurite ruumi, milles on üks töökorras Tsurumi puhur. Reoveepuhasti territooriumil 
puudub tarbevesi.  

Reoveepuhasti on tulenevalt vanusest amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist.  
Järelpuhastuseks kasutatavad biotiigid on mudastunud ning osaliselt kinni kasvanud. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Mako väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/320157) on Langerma peakraav (suubla kood VEE11520). 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320157) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Libatse küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2013. 
ja 2014. aastal on toodud tabelis 24. 
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Joonis 10. Libatse küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 17.09.2014. 

Tabel 24. Libatse küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 Sisenev reovesi Heitvesi 

Kuupäev 19.12.2013 22.08.2013 19.12.2013 30.06.2014 

konts. konts. konts. konts. 

Komponent 

Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 115 14,0 3,0 3,2 

KHT 125 144 66,0 <30 38 

Heljum 35 48 21,0 <2 4,7 

Üldlämmastik - 16 3,6 5,7 2 

Üldfosfor - 2,3 2,6 1,7 2,4 

pH 6-9 - 7,77 - 7,9 

Andmed: AS Mako 

Tabeli 24 andmetest selgub, et 2013. ja 2014. aastal võetud heitvee proovid vastavad 
vee erikasutusloa nõuetele.  
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Libatse küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Libatse külas on kokku ca 2430 m isevoolseid ning ca 650 m survelisi 
kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on 
kasutatud enamasti malmtorusid läbimõõduga DN150 ja DN200 mm. 
Torustikud on ehitatud ajavahemikus 1970-1980 ning on vanusest tulenevalt 
käesolevaks ajaks halvas seisukorras. Vanemate ühiskanalisatsiooni ja 
kinnistusiseste torustike ning kaevude amortisatsiooni tõttu toimub 
sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi;  

� Libatse küla reovee puhastamine toimub kahes BIO-50 tüüpi 
aktiivmudapuhastis ning kolmes biotiigis kogupindalaga 7100 m2. Reovee 
mehaaniline eelpuhastus puudub. Reoveepuhasti on tulenevalt vanusest 
amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist.  Järelpuhastuseks kasutatavad 
biotiigid on mudastunud ning osaliselt kinni kasvanud. Puhasti tagab üldjuhul 
reovee nõuetekohase puhastuse. 

2.3 Vahenurme küla 

Vahenurme külas elab 01.01.2014. aasta seisuga 172 elanikku. 

Vahenurme külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt nõrgalt 
kaitstud (kõrge reostusohtlikkus).  

Vahenurme küla reoveekogumisala kaardi (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 
02. juuli 2009. aasta käskkirjaga nr 1080) põhjal on küla reostuskoormus 550 
inimekvivalenti. Reoveekogumisalal tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 42,2 ie/ha. 

Vahenurme külas kuuluvad enamus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad 
AS-ile Mako, kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega. 

2.3.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Vahenurme küla veevõrk baseerub käesoleval ajal küla keskuses asuval puurkaevul 
(katastri nr 6155). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett käesoleval ajal ligikaudu 168 
Vahenurme küla tiheasustusalal elavat elanikku ehk ca 95% küla elanikest.    
Peamiselt on ühisveevarustusega liitunud küla keskuse korrusmajade ja eramajade 
elanikud. Ülejäänud elanikkonna veevarustus baseerub salvkaevudel või eraomandis 
olevatel puurkaevudel. 

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Vahenurme külas ligikaudu 2100 meetrit, 
millest ligikaudu 990 meetrit on rajatud viimastel aastatel. Uuemate torustike 
rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De32...De110 mm. Vanemad 
torustikud, kogupikkusega ligikaudu 1110 meetrit, on rajatud aastakümneid tagasi 
kasutades eelkõige malmtorusid läbimõõduga DN65 ja DN100. Vanemad torustikud 
on vanusest tingituna käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. 

Vahenurme küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 3 
(Vahenurme küla ÜVK üldskeem).  

Vahenurme küla ühisveevärgis kasutatakse järgmist puurkaev-pumplat:  
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• Vahenurme küla puurkaev (katastri nr  6155) 

Vahenurme küla puurkaev on puuritud 1967. aastal ja asub Vahenurme küla keskuses 
korrusmajade läheduses (joonis 11). Puurkaevu sügavus on 120 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev-pumpla on 2006. 
aastal rekonstrueeritud, mille käigus on rekonstrueeriti pumpla hoone ning paigaldati 
puurkaev-pumplasse 0,3 m3 suurune membraanhüdrofoor, aereeritavad 
rauaeraldusfiltrid, pöördosmoosseade PALLAS RO XL, desinfektsioonisüsteem 
naatriumhüpokloriti (NaOCl) doseerimiseks  ja II astme pumpla seadmed. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaev-pumplal ei ole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole 
piiratud aiaga. 

  

 

 

Joonis 11. Vahenurme küla puurkaev-pumpla (katastri number 6155). Fotod: OÜ 
Alkranel 17.09.2014. 

Puurkaevu vesi läbib aeratsiooni ja raua filtri EURA S 65 ET. Vesi juhitakse edasi 
pöördosmoos-seadmesse  PALLAS RO XL - 8440, milles eraldatakse liigsed 
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fluoriidid ja töödeldud joogivesi juhitakse pumpla kõrval asuvasse veehoidlasse 
mahuga 50 m3. Töödeldud vesi pumbatakse asula veevärki teise astme pumpadega, 
milledest üks töötab sagedusmuunduriga. 

Tabelis 9 on toodud AS-ile Mako väljastatud vee-erikasutusloaga (nr L.VV/320157) 
lubatud puurkaevude veevõtud Pärnu-Jaagupi alevi ning Libatse ja Vahenurme külade 
ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Vahenurme küla ühisveevarustus-süsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised 
andmed on toodud tabelis 25. 

Tabel 25. Vahenurme küla ühisveevarustussüsteemis kasutatava puurkaev-
pumpla tehnilised andmed. 
Puurkaevu nimetus/asukoht Vahenurme Elamute pk 
Katastri nr. 6155 
Passi nr. 1897 
Kasutatav põhjavee kiht S 
Puurimise aasta 1967 
Pumba tootlikkus, m3/h - 
Puurkaevu tootlikkus, m3/h 6,8 
Lubatud veevõtt, m3/d 55 
Tegelik toodetud vee kogus, m3/d  37,8 
Tarbitud vee kogus m3/d 19,8 

Reguleerimisseade II astme pumpla ja mahuti 50 m3 
Puurkaevu sügavus, m 120 
Staatiline veetase, m 10 
Deebit (l/s) 1,88 
Veemõõtja olemasolu Jah 
Puurkaevu hoone seisukord Rajatud 2006 
Omanik Halinga vald 
Haldaja AS Mako 

Andmed: AS Mako 

Alljärgnevalt on tabelis 26 toodud Vahenurme küla ühisveevarustussüsteemiga 
ühendatud elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2013. aastal. 

Tabel 26. Vahenurme küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning 
tarbitud vee kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2013. aastal Vahenurme puurkaevust 
väljapumbatud vesi 

m3/a 13 800 

2013. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 7 210 
sh. elanike veetarve  m3/a 6 717 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 493 
Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 19,8 

Andmed: AS Mako 

Suure osa veekasutusest moodustab Vahenurme veetöötlusjaama omatarve, mis 
tuleneb rauaeraldusfiltrite ja pöördosmoosi seadme regulaarsest automaatsest 
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hooldusest ning oli 2013. aastal hinnanguliselt 6590 m3 ehk ligikaudu 18,1 m3/d. 
Veekadude kohta andmed puuduvad. Arvestades ühisveevarustussüsteemiga 
ühendatud elanike arvuks ligikaudu 168, on reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 
110 liitrit ööpäevas.   

2.3.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Vahenurme küla korruselamute piirkonnas tuletõrje veevõtukohad (-mahutid) 
puuduvad, mistõttu pole tagatud piisav kustutusvee kättesaadavus standardi EVS 812-
6:2012 tähenduses. Tuletõrje veevõtukoht (-mahuti) on olemas endise töökoja juures, 
kuid veevõtukoha seisukorra ning vee kättesaadavuse kohta andmed puuduvad. 
Lisaks asub tuletõrje veevõtukoht AS Vahenurme Agro puurkaevu juures (Eense 
külas), kuid see pole peale pumba vahetust piisava võimsusega, seega pole 
veevõtukoht kasutatav. 

2014.a detsembris on rajatud tuletõrje veevõtuks 1200 m3 mahuga tiik Vahenurme 
Lasteaed-algkooli territooriumile.  

2.3.3 Joogivee kvaliteet 

Vahenurme küla veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal ühe puurkaevu (katastri nr 
6155) põhjavett. Ühisveevarustuses kasutatava Vahenurme küla puurkaevu põhjavee 
kvaliteeti iseloomustab tabel 27.  

Tabelis 27 on näha, et Vahenurme küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu 
(katastri nr 6155) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a 
määrus nr 82) olnud fluoriidi ja boori sisaldused. SM 02.01.2003. a määruse nr 1 
põhjal jääb Vahenurme puurkaevu vesi fluoriidi sisalduse tõttu III kvaliteediklassi. 
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Tabel 27. Vahenurme küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust 
võetava joogivee kvaliteet. 

 
Lubatud 
piirnorm* Ühik 

Vahenurme 
küla PK 
26.04.10 

Vahenurme küla 
veevärgivesi  
(Vahenurme 2) 04.09.14 

Puurkaevu katastri nr     6155 - 
Värvus   mg/l Pt 22 <2 
Lõhn   palli 2 1 
Maitse -  palli - 1 
Hägusus   NHÜ <1,0 <1,0 
pH 6,5-9,5   8,3 8,4 
Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 568 183 
Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l 0,11 0,02 
Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,003 - 
Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <0,45 - 
Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,96 - 
Üldraud 200 µg/l 84 15 
Mangaan 50 µg/l <5 - 
Kloriidid 250 mg/l 70 - 
Fluoriidid 1,5 mg/l 4,1 1,2 
Boor 1 mg/l 1,3 1,3 
Sulfaadid 250 mg/l 27 - 
Naatrium 200 mg/l 96,7 - 
Üldkaredus   mg-ekv/l - - 
Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml - 0 
Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml - 0 
Enterokokid 0 PMÜ/100 ml - - 
Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml - - 

*SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Mako 

Tabelis 27 on toodud ka viimane joogivee kontrolli analüüsi tulemus, mis on võetud 
Vahenurme küla veevõrgust. Viimase joogivee proovi analüüsitulemuse põhjal on 
Vahenurme küla veevõrgust võetavas joogivees üle lubatud piirnormi olnud boori 
sisaldus. Amortiseerunud ühisveevärgi ja kinnistusiseste torustike tõttu võib toimuda 
joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

Vahenurme küla veevarustussüsteemide probleemid: 

• Vahenurme küla ühisveevärgi vanemad torustikud, kogupikkusega ligikaudu 
1080 meetrit, on rajatud aastakümneid tagasi kasutades eelkõige malmtorusid 
läbimõõduga DN65 ja DN100. Torustike vanusest tulenevalt on need 
käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras 

• Vahenurme küla ühisveevõrgust võetavas joogivees oli viimase vee kvaliteedi 
analüüsi põhjal üle lubatud piirnormi boori sisaldus. Samuti on olnud aeg-ajalt 
probleeme fluoriidide sisaldusega joogivees, mis on peamiselt tingitud 
pöördosmoosi seadme tööst 

• Vahenurme küla korruselamute piirkonnas tuletõrje veevõtukohad (-mahutid) 
puuduvad, mistõttu pole tagatud piisav kustutusvee kättesaadavus standardi 
EVS 812-6:2012 tähenduses.  



 

49 

2.3.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Vahenurme külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 95% 
küla tiheasustusala piires elavatest küla elanikest ehk ca 168 inimest. Vahenurme 
külas on moodustatud reoveekogumisala. 

Vahenurme küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Reovee suunamiseks 
reoveepuhastile on Vahenurme Lasteaed-algkooli ja kortermajade juures kasutusel 
reoveepumplad. Vahenurme külas on kokku ca 1755 m isevoolseid ning ca 205 m 
survelisi kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on 
valdavalt kasutatud plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160...De200 mm. Uute 
survekanalisatsiooni torustiku rajamisel on kasutatud plasttorusid De75...De110 mm. 
Vanemate peamiselt malmtorudest isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on 
ligikaudu 390 meetrit. Vanemad torustikud on ehitatud ajavahemikus 1970-1985 ning 
on vanusest tulenevalt käesolevaks ajaks amortiseerunud.  

Tulenevalt vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 
kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub 
sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine 
protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui 
pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.   

Vahenurme külas formeeruv reovesi suunatakse küla loodeosas paiknevasse 
reoveepuhastisse. 

Vahenurme asulas on töötav sademevee kanalisatsioon korruselamute piirkonnas. 
Torustiku pikkus on ca 410 m. Torustik on korras ja seda rekonstrueerida ei ole vaja. 
Sademevesi juhitakse Pärnu-Jaagupi-Kalli tee äärsesse kraavi. 

Vahenurme küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval 
joonisel 3 (Vahenurme küla ÜVK üldskeem). 

2.3.5 Vahenurme küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Vahenurme küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade 
ja osad eramajade elanikest, samuti mõned asutused ja ettevõtted. Ühiskanalisatsiooni 
suunatakse üksnes Vahenurme küla elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. 
Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Tabelis 28 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2013.  
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Tabel 28. Vahenurme küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 
asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 
Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 
asutused) 

m3/a 7 210 

sh. elanike veetarve m3/a 6 717 
sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 493 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 19,8 
Andmed: AS Mako. 

Vahenurme külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine 
toimub tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulga mõõtja puudub, 
mistõttu andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta reoveepuhastile 
suunatava reovee koguse osas puuduvad. Hinnanguliselt moodustas infiltratsiooni ja 
sademetevee osakaal 2013. aastal  ligikaudu 63% reoveepuhastile suunatavast 
(müüdud) reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad kinnistusisesed 
torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas amortiseerunud, 
mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Vahenurme külas juhitakse ühiskanalisatsiooni elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu 168 elanikku. Kuna külas 
pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud reostuskoormuse 
arvutuslik analüüs (tabel 29). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja koolis tarbib inimene 
vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. A., 1995). 
Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga ühendatud 
elanike veetarbe andmetele võetud 109,5 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. tabel 28). 
Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Vahenurme küla 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks reostuskoormu-
seks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g heljuvainet, 2 
g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Vahenurme küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik 
reovee vooluhulk on ööpäevas ca 19,8 m3 (vt tabel 29). Alljärgnevas tabelis toodud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 
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Tabel 29. Vahenurme küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

Reostuskoormuse tekitaja kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud elanikud 

Vahenurme külas 168 1 109,5 168 18,4 10,1 

Vahenurme kool  0,3 30 13,5 1,35 0,8 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - 0,3 30 13,5 1,4 0,8 

Vahenurme reovesi kokku 168 - - 182 19,8 10,9 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       182 19,8 10,9 

Infiltratsioon - - 63% - 12,4 - 

REOVESI KOKKU       182 32,2 10,9 

2.3.6 Vahenurme küla reoveepumplad 

Suurem enamus Vahenurme küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 
suunamiseks reoveepuhastile on rajatud reoveepumplad Vahenurme Lasteaed-
algkooli juurde ning asula keskuses kortermaja nr 7 juurde. Tegemist on 
kompaktpumplatega, mis on rekonstrueeritud vastavalt 2010. ja 2009. aastal. Lisaks 
on kasutusel reovee peapumpla reoveepuhasti juures. Pumpla on ehitatud 3 meetrise 
läbimõõduga raudbetoonist kaevurõngastest ja pealt kaetud raudbetoonist plaadiga. 
Pumpla põhikonstruktsioonide seisukord on halb. Soovitatav on olemasolev pumpla 
asendada uue kompaktpumplaga. 

Vahenurme külas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 30. 

Tabel 30.  Vahenurme küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ Peapumpla 
NOCCHI 1,5 kW 
(2006. a.) 

27 - Halb 

RPJ-1 
Vahenurme 
Lasteaed-
algkool 

2 sukelpumpa ABS AS 
08030.186-S13/4 

9,8 2010 Hea 

RPJ-2 
Vahenurme 
maja nr 7 

2 sukelpumpa ABS AS 
08030.186-S13/4 

9,8 2009 Hea 

Andmed: AS Mako. 

2.3.7 Vahenurme küla reoveepuhasti 

Vahenurme küla reoveepuhasti asub küla keskuse loodeosas (joonis 12). 
Reoveepuhastusjaam koosneb reovee peapumplast, ühest vanemast BIO-100 tüüpi 
reovee kestvusõhustusega aktiivmudapuhastist, ühest BIO-50 tüüpi reoveepuhastist ja 
tehnohoonest. Reovesi suunatakse reoveepuhastini isevoolse torustiku abil.  

Vahenurme küla esimene BIO-100 tüüpi reoveepuhasti ehitati 70-ndatel aastatel. 
Kunagi on BIO-100 aeratsioonikambrisse paigaldatud vertikaalvõlliga 
kavitatsioonaeraator, mis on lagunenud. BIO-100 tüüpi reoveepuhasti mahuti on 
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kohati läbi roostetanud ja see seisab. 1982. aastal ehitati juurde üks BIO-50 tüüpi 
reoveepuhasti, mis on praegu kasutuses. Reovee mehaaniline puhastus praktiliselt 
puudub. 

Praegu töös olev BIO-50 tüüpi reoveepuhasti on monoplokk-konstruktsiooniga 
(õhutuskamber ja setiti moodustavad ühise ploki). Reoveepuhasti juurde on ehitatud 
ka tehnohoone, milles on 2 ruumi. Puhurite ruum on korras ja selles on üks Tsurumi 
puhur. Tehnohoone seinad on laotud tuhaplokkidest ja katus on eterniidist. Hoone 
põhikonstruktsioonid on rahuldavas seisukorras. Reoveepuhasti territooriumil puudub 
tarbevesi.  

Reoveepuhasti on tulenevalt vanusest amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist.  
Reovee põhipuhasti töö efektiivsust mõjutab ka aegajalt väga suur reovee hüdraulilise 
koormuse kõikumine, mis on tingitud lekkivatest kanalisatsioonitorustikest. Seetõttu 
toimub aeg-ajalt põhipuhastist aktiivmuda väljakanne suublasse. 

Heitveesuublaks vastavalt AS Makole väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/320157) on Taidre peakraav (suubla kood VEE11504). 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320157) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Vahenurme küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 
2013. ja 2014. aastal on toodud tabelis 31.  
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Joonis 12. Vahenurme küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 17.09.2014. 

Tabel 31. Vahenurme küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 Sisenev reovesi Heitvesi 

Kuupäev 19.12.2013 19.12.2013 12.03.2014 30.06.2014 

konts. konts. konts. konts. 

Komponent 

Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 95 14,0 8,5 7,4 

KHT 125 220 73,0 55 77 

Heljum 35 82 23,0 - 18 

Üld-lämmastik - 27 13,0 30 8,6 

Üldfosfor - 3,5 2,5 3,2 8,4 

pH 6-9 - - 7,8 7,4 

Andmed: AS Mako 

Tabeli 31 andmetest selgub, et 2013. ja 2014. aastal võetud heitvee proovid vastavad 
vee erikasutusloa nõuetele.  
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Vahenurme küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Vahenurme küla vanemate peamiselt malmtorudest isevoolsete 
ühiskanalisatsiooni torustike kogupikkus on ligikaudu 390 meetrit. Vanemad 
torustikud on ehitatud ajavahemikus 1970-1985 ning on vanusest tulenevalt 
käesolevaks ajaks amortiseerunud 

� Vahenurme küla reovee puhastamine toimub käesoleval ajal BIO-50 tüüpi 
aktiivmudapuhastis. Reovee mehaaniline eelpuhastus ning heitvee 
järelpuhastus puudub. Reoveepuhasti on tulenevalt vanusest amortiseerunud 
ning vajab rekonstrueerimist. Puhasti tagab üldjuhul reovee nõuetekohase 
puhastuse. 

2.4 Tõrdu küla 

Tõrdu külas elab 01.01.2014.  aasta seisuga 44 elanikku. 

Tõrdu külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi valdavalt nõrgalt 
kaitstud (kõrge reostusohtlikkus). Reoveekogumisala Tõrdu külas pole moodustatud. 

Tõrdu külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Mako, 
kes tegeleb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni haldamisega. 

2.4.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Tõrdu küla veevõrk baseerub käesoleval ajal küla keskuses asuval uuel puurkaevul 
(katastri nr 50944). Tõrdu külas on käesoleval ajal ÜVK-ga liitunud küla keskosas 
asuvad 6 elamut (ca 15 elanikku) ja MTÜ Halinga Turvakodu (ca 34 inimest) 
hõlmates kokku  ligikaudu 49 inimest. 

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Tõrdu külas ligikaudu 590 meetrit, millest 
ligikaudu 325 meetrit on rajatud 2014. aastal. Uuemate torustike rajamisel on 
kasutatud plasttorusid läbimõõduga De63 mm. Vanemad torustikud, kogupikkusega 
ligikaudu 265 meetrit, on rajatud aastakümneid tagasi kasutades eelkõige malmtorusid 
läbimõõduga DN50 ja DN65. Vanemad torustikud on vanusest tingituna käesolevaks 
ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. 

Tõrdu küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval joonisel 4 
(Tõrdu küla ÜVK üldskeem).  

Tõrdu küla ühisveevärgis kasutatakse järgmist puurkaev-pumplat:  

• Tõrdu küla uus puurkaev (katastri nr  50944) 

Tõrdu küla uus puurkaev on puuritud 2011. aastal ja asub Tõrdu küla keskuses 
hooldekodu läheduses (joonis 13). Puurkaevu sügavus on 35 meetrit ning selle abil 
ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist. Puurkaev-pumpla on 
rajatud 2012. aastal, mille käigus rajati pumpla hoone ning paigaldati puurkaev-
pumplasse 0,3 m3 ja ca 0,2 m3 suurused membraanhüdrofoorid, veemõõtja ning 
automaatika ja elektriseadmed. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 
sanitaarkaitseala ulatus 10 meetrit. Puurkaev-pumplal on tagatud 10 meetrine 



 

55 

sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. 2014. aastal paigaldati puurkaev-
pumplasse ka rauaeraldusfilter. 

 

 

Joonis 13. Tõrdu küla uus puurkaev-pumpla (katastri number 50944). Fotod: OÜ 
Alkranel 17.09.2014. 

Varasemalt oli ühisveevarustuse tarbeks kasutusel OÜ Welmet puurkaev (katastri nr 
6276), mis asub uue puurkaevu läheduses. Käesoleval ajal on puurkaev-pumpla 
kasutusel üksnes ettevõtte omatarbeks. 

Tõrdu küla ühisveevarustussüsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised andmed 
on toodud tabelis 32. 
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Tabel 32. Tõrdu küla ühisveevarustussüsteemis kasutatava puurkaev-pumpla 
tehnilised andmed. 

Puurkaevu nimetus/asukoht Tõrdu uus pk 
Katastri nr. 50944 
Passi nr. - 
Kasutatav põhjavee kiht S 
Puurimise aasta 2011 
Pumba tootlikkus, m3/h - 
Puurkaevu tootlikkus, m3/h 2,9 
Lubatud veevõtt, m3/d - 
Tegelik toodetud vee kogus, m3/d  7,1 
Tarbitud vee kogus m3/d 5,1 
Reguleerimisseade Hüdrofoor 0,3 m3 
Puurkaevu sügavus, m 35 
Staatiline veetase, m 2,6 
Deebit (l/s) 0,8 
Veemõõtja olemasolu Jah 
Puurkaevu hoone seisukord Rajatud 2011 
Omanik Halinga vald 
Haldaja AS Mako 

Andmed: AS Mako 

Alljärgnevalt on tabelis 33 toodud Tõrdu küla ühisveevarustussüsteemiga ühendatud 
elanike poolt, asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2013. aastal. 

Tabel 33. Tõrdu küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee 
kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 

2013. aastal Tõrdu uuest puurkaevust 
väljapumbatud vesi 

m3/a 2 587 

2013. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 1 849 
sh. elanike veetarve  m3/a 1 849 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a - 
Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 5,1 

Andmed: AS Mako 

Veekaod Tõrdu külas on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel 
pidevalt vähenenud. 2013. aastal oli Tõrdu uuest puurkaev-pumplast ühisveevõrku 
suunatava vee koguse ning tarbijateni jõudva (müüdud) vee koguse põhjal veekadude 
ja arvestamata vee osakaal ligikaudu 39,9% ehk ca 2,0 m3/d. Arvestades 
ühisveevarustussüsteemiga ühendatud elanike arvuks 2013. aastal oli ligikaudu 49, on 
reaalne veetarve elaniku kohta ligikaudu 103 liitrit ööpäevas.   
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2.4.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Tõrdu küla keskuses paikneb OÜ Welmet tootmishoone läheduses tuletõrje 
veevõtumahuti. Mahuti on ca 200 m3 suurune ning selle täitmine toimub ettevõtte 
puurkaevu baasil. Tuletõrje veevõtukoht on tähistamata.  

2.4.3 Joogivee kvaliteet 

Tõrdu küla veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal ühe puurkaevu (katastri nr 
50944) põhjavett. Ühisveevarustuses kasutatava Tõrdu küla puurkaevu põhjavee 
kvaliteeti iseloomustab tabel 34.  

Tabelis 34 on näha, et Tõrdu küla ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri nr 
50944) põhjavesi on puurkaevu puurimise järgselt uuritud näitajate osas vastanud 
joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 31.07.2001. a määrus nr 82). SM 02.01.2003. a 
määruse nr 1 põhjal jääb Tõrdu uue puurkaevu vesi I kvaliteediklassi. 

Tabel 34. Tõrdu küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 
joogivee kvaliteet. 

 
Lubatud 
piirnorm* Ühik 

Tõrdu küla 
PK 09.12.11 

Tõrdu küla PK 
(pumplast väljuv 
vesi) 29.01.14 

Tõrdu küla 
veevärgivesi  

04.09.14 

Tõrdu PK 
(pumplast 

väljuv vesi)  
29.10.14 

Puurkaevu katastri nr     50944 50944 - - 
Värvus   mg/l Pt 5 <2 14 - 
Lõhn   palli 1 1 2 - 
Maitse -  palli - - - - 
Hägusus   NHÜ 4,13 1,4 2,2 - 
pH 6,5-9,5   7,1 7,6 7,4 - 
Elektrijuhtivus 2500 µS/cm 890 649 599 - 
Ammooniumioon NH4-N 0,5 mg/l <0,07 0,22 0,18 - 
Nitritioon           NO2-N 0,5 mg/l <0,004 - - - 
Nitraatioon        NO3-N 50 mg/l <0,4 - - - 
Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,8 - - - 
Üldraud 200 µg/l 30 365 580 16 
Mangaan 50 µg/l 29 <5 - - 
Kloriidid 250 mg/l 87,6 - - - 
Fluoriidid 1,5 mg/l 0,9 0,67 - - 
Boor 1 mg/l - - - - 
Sulfaadid 250 mg/l 34,2 - - - 
Naatrium 200 mg/l 48 - - - 
Üldkaredus   mg-ekv/l 6,28 - - - 
Coli-laadsed bakterid  0 PMÜ/100 ml 0 - 0 - 
Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 - 0 - 
Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0 - - - 
Kolooniate arv 22ºC 100 PMÜ/1 ml 0 - - - 

*SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Mako 

Tabelis 34 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüsi tulemus, mis on võetud 
Tõrdu küla veevõrgust. Viimase joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal, mis on 
võetud peale rauaeraldusfiltri paigaldamist, vastab Tõrdu küla joogivesi joogivee 
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kvaliteedi nõuetele. Varasemalt oli probleeme joogivees üle piirnormi olnud üldraua 
sisaldusega. Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda joogivee kvaliteedi 
mõningane halvenemine tarbijate juures. 

2.4.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Tõrdu külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 34% küla 
tiheasustusala piires elavatest küla elanikest ehk ca 15 inimest. Lisaks on 
ühiskanalisatsiooniga varustatud MTÜ Halinga Turvakodu elanikud (ca 34 inimest). 
Tõrdu külas reoveekogumisala pole moodustatud. 

Tõrdu küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Reovee suunamiseks 
puhastusprotsessi on reoveepuhasti juurde paigaldatud reoveepumpla. Tõrdu külas on 
kokku ca 740 m isevoolseid ning ca 45 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. 
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on valdavalt kasutatud malmtorusid 
läbimõõduga DN150 ja DN200 mm. Vanemad torustikud on ehitatud ajavahemikus 
1970-1985 ning on vanusest tulenevalt käesolevaks ajaks amortiseerunud.  

Tulenevalt ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude 
vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 
lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee 
filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 
allapoole kollektorite paigaldussügavust.   

Tõrdu külas formeeruv reovesi suunatakse küla loodeosas paiknevasse 
reoveepuhastisse. 

Tõrdu külas on sademevee kanalisatsioon olemas Halinga turvakodu ümbruses (ca 90 
m torustikku). Mujal on sademetevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Lisaks 
kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Tõrdu küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud käesoleva töö lisades oleval joonisel 4 
(Tõrdu küla ÜVK üldskeem).  

2.4.5 Tõrdu küla reovee vooluhulk ja reostuskoormus 

Tõrdu küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud küla viis elamut ning MTÜ 
Halinga Turvakodu ja ettevõtted. Kokku on ühiskanalisatsiooniga käesoleval ajal 
varustatud ligikaudu 44 inimest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Tõrdu küla 
elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. 

Tabelis 35 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 
ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2013.  
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Tabel 35. Tõrdu küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes 
ning ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2013. aastal. 

 Näitaja Ühik Veekogused 
Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted 
ja asutused) 

m3/a 1 849 

sh. elanike veetarve m3/a 1 849 
sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a - 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 5,1 
Andmed: AS Mako. 

Tõrdu külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 
tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee vooluhulga mõõtja puudub, mistõttu 
andmed infiltratsiooni ja sademetevee osakaalu kohta reoveepuhastile suunatavas 
reovee vooluhulgas puuduvad. Hinnanguliselt moodustas infiltratsiooni ja 
sademetevee osakaal 2013. aastal  ligikaudu 50% reoveepuhastile suunatavast 
(müüdud) reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad ühiskanalisatsiooni ja 
kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 
amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 
kanalisatsioonisüsteemi. 

Tõrdu külas juhitakse ühiskanalisatsiooni elanike ning asutuste ja ettevõtete 
olmereovett. Ühiskanalisatsiooniga oli 2013. aastal varustatud ligikaudu 49 inimest. 
Kuna külas pole tehtud reostuskoormuse analüüsi, siis on järgnevalt esitatud 
reostuskoormuse arvutuslik analüüs (tabel 36). Arvutustes on arvestatud, et tööl ja 
koolis tarbib inimene vett 15-40 liitrit päevas (Reoveeväikepuhastid Eestis, Kuusik. 
A., 1995). Arvutuslikuks veetarbeks on vastavalt reaalsele ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanike veetarbe andmetele võetud 103,4 liitrit elaniku kohta ööpäevas (vt. 
tabel 35). Reostuskoormuse arvutamisel on arvestatud, et ühe Tõrdu küla 
ühiskanalisatsiooniga varustatud elaniku poolt tekitatud ööpäevaseks 
reostuskoormuseks on 1 inimekvivalent (ie). Reostuskoormus 1 ie on 60 g/BHT7, 60 g 
heljuvainet, 2 g üldfosforit ning 12g üldlämmastikku ööpäevas.  

Tõrdu küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee 
vooluhulk on ööpäevas ca 5,1 m3 (vt tabel 36). Alljärgnevas tabelis toodud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõneti erineda reaalsest olukorrast. 
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Tabel 36. Tõrdu küla reoveekogused ja reostuskoormus. 

Elanikud, 

töötajad 

Erireostus-

koormus 

Vee 

eritarve 

Reostus-

koormus 

Voolu-

hulk BHT7  

Reostuskoormuse tekitaja kokku ie/d l/d ie m
3
/d kg/d 

ÜK-ga ühendatud inimesed Tõrdu 

külas 49 1 103,4 49 5,1 2,9 

   sh Halinga Turvakodu  1 100 0 0,00 0,0 

Asutuste/ettevõtete reovesi kokku - - - 0,0 0,0 0,0 

Tõrdu reovesi kokku 49 - - 49 5,1 2,9 

Purgitav reovesi   1   0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku       49 5,1 2,9 

Infiltratsioon - - 50% - 2,5 - 

REOVESI KOKKU       49 7,6 2,9 

2.4.6 Tõrdu küla reoveepumpla 

Tõrdu küla ühiskanalisatsioon on rajatud isevoolsena. Üksnes reovee suunamiseks 
puhastusprotsessi on rajatud reoveepumpla. Reoveepumpla on rajatud 2009. aastal 
ning see on ehitatud raudbetoonist kaevurõngastest ja pealt kaetud raudbetoonist 
plaadiga. Pumpla on rahuldavas seisukorras. 

Tõrdu külas kasutatava reoveepumpla andmed on toodud tabelis 37. 

Tabel 37.  Tõrdu küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti 
tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava pumba 
mark 

Tootlikkus 
m3/h 

Rajamise 
aasta 

Üldhinnang 

RPJ Peapumpla 
NOCCHI 400/12 1,6 
kW 

- - Hea 

Andmed: AS Mako. 

2.4.7 Tõrdu küla reoveepuhasti 

Tõrdu küla reoveepuhasti asub küla keskuse loodeosas (joonis 14). Reoveepuhasti on 
rajatud 2009. aastal. Reoveepuhasti koosneb kolmekambrilisest septikust, 
reoveepumplast, pinnasfiltersüsteemist ning väljavoolukaevust. Reovesi suunatakse 
reoveepuhastini isevoolse torustiku abil.  

Reoveepuhastis toimub reovee mehaaniline ja bioloogiline puhastus. Esmalt läbib 
reovesi isevoolselt kolmekambrilise septiku. Septiku läbinud reovesi pumbatakse 
edasi bioloogiliseks puhastuseks pinnasfiltersüsteemi, mis koosneb vertikaalse ja 
horisontaalse läbivooluga pinnasfiltritest. Vertikaalse läbivooluga pinnasfilter 
koosneb kahest filterpeenrast, mida kasutatakse vaheldumisi 2 nädalaste intervallide 
kaupa. Vertikaalfiltri läbinud reovesi kogutakse kokku ning suunatakse edasi 
horisontaalse läbivooluga pinnasfiltrile, pindalaga ca 275 m2. Seejärel suunatakse 
heitvesi väljavoolukaevu ning sealt edasi suublasse. Vastavalt vajadusele on võimalik 
väljavoolukaevust puhasti läbinud  reovesi pumbata  tagasi esimese etapi pinnasfiltri 
jaotuskaevu. Selleks on väljavoolukaevu paigaldatud retsirkulatsiooni pump.  
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Reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldiselt heitvee vastavuse vee-
erikasutusloa nõuetele. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid 
sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Tõrdu puhastisse sisenevat reovee 
kogust suurendavad. Samuti võib MTÜ Halinga Turvakodu köögist 
ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi põhjustada probleeme kanalisatsiooni ja puhasti 
töös. Seetõttu on vajalik köögile paigaldada rasvapüüdur. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Mako väljastatud vee-erikasutusloale (nr 
L.VV/320157) on Naravere peakraav (suubla kood VEE11407). 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/320157) keskkonda viidavad lubatud saasteaine 
kogused ning Tõrdu küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2013. 
aastal on toodud tabelis 38. 

  

Joonis 14. Tõrdu küla reoveepuhasti. Fotod: OÜ Alkranel 17.09.2014. 

Tabel 38. Tõrdu küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 Sisenev reovesi Heitvesi 

Kuupäev 19.12.2013 22.08.2013 19.12.2013 

konts. konts. konts. 

Komponent 

Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l mg/l mg/l mg/l 

BHT7 25 250 <3,0 3,0 

KHT 125 350 44 81,0 

Heljum 35 104 4,3 3,6 

Üldlämmastik - 65 23 21,5 

Üldfosfor - 11 3,3 3,1 

pH 6-9 - 7,54 - 

Andmed: AS Mako 

Tabeli 38 andmetest selgub, et 2013. aastal võetud heitvee proovid vastavad vee 
erikasutusloa nõuetele.  

Tõrdu küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

� Tõrdu külas on kokku ca 740 m isevoolseid ning ca 45 m survelisi 
kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on 
valdavalt kasutatud malmtorusid läbimõõduga DN150 ja DN200 mm. 
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Vanemad torustikud on ehitatud ajavahemikus 1970-1985 ning on vanusest 
tulenevalt käesolevaks ajaks amortiseerunud. 
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3. Seadusandlik taust 

Halinga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on 
lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest ja normatiividest ning Euroopa Liidu 
direktiividest ja rahvusvahelistest kokkulepetest. Olulisemad nendest on: 

• Halinga valla arengukava aastani 2018 (2026) (vastu võetud Halinga 
Vallavolikogu 24. septembri 2014. a määrusega nr. 10) 

• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. 
aprilli 2010. a  korraldusega nr 118) 

• Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid (EL-i veepoliitika raamdirektiivi 
2000/60/EÜ, joogiveedirektiivi 98/83/EÜ ning asulareovee direktiivi 
91/271/EMÜ nõuetest tuleneva vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks)  

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2014. a 
seadusega, RT I 29.06.2014, 109) 

• Veeseadus (muudetud ja täiendatud 20.06.2014. a seadusega, RT I 07.08.2014, 
3) 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2014. 
a. seadusega, RT I 29.06.2014, 109) 

• Asjaõigusseadus (muudetud ja täiendatud 20.06.2014. a seadusega, RT I 
08.07.2014, 3) 

• Planeerimisseadus (muudetud ja täiendatud 19.02.2014. a seadusega, RT I 
13.03.2014, 3) 

• Ehitusseadus (muudetud ja täiendatud 19.06.2014. a seadusega, RT I 
29.06.2014, 109) 

• Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid (vastu võetud 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82, muudetud 04.01.2013. a 
määrusega nr 4, RT I 11.01.2013, 1) 

• Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded (vastu võetud sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a 
määrusega nr 1, muudetud 14.12.2009. a määrusega nr 97, RTL 2009, 99, 
1482) 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (vastu võetud 
keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a määrusega nr 76, RTL 2005, 123, 
1949); 

• Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (vastu võetud Vabariigi Valitsuse    
16. mai 2001. a määrusega nr 171, muudetud 15.04.2010. a määrusega nr 51, 
RT I 2010, 16, 88) 

• Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 
sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (vastu 
võetud keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määrusega nr 61, muudetud 
06.04.2011. a määrusega nr 23, RT I 12.04.2011, 6) 

• Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 
esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 
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nõuete täitmise kontrollimise meetmed1 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 
29. novembri 2012. a määrusega nr 99, muudetud 06.06.2013. a määrusega nr 
87, RT I 13.06.2013, 1) 

• Halinga valla vee-ettevõtte määramine (vastu võetud Halinga Vallavolikogu 
20. oktoobri 2006. a otsusega nr 18) 

• Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kinnitamine (vastu võetud Halinga 
Vallavolikogu 20. oktoobri 2006. a otsusega nr 19) 

• Veeteenuse hinna kooskõlastamine (vastu võetud Halinga Vallavalitsuse 23. 
aprilli 2013. a korraldusega nr 161) 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumistasu arvutamise metoodika 
kooskõlastamine (vastu võetud Halinga Vallavolikogu 22. mai 2013. a 
otsusega nr 10) 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri 
(vastu võetud Halinga Vallavolikogu 20. oktoobri 2006. a määrusega nr 23). 

3.1 Halinga valla arengukava aastani 2018 (2026) 

Halinga valla arengukava toob üldiselt välja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
seisukorra, teostatud investeeringud ning probleemid Halinga valla ühisveevarustuse 
ja –kanalisatsiooniga varustatud asulates. Kvaliteetse joogivee tootmist vallas 
raskendab üleliigse fluori olemasolu põhjavee sügavamates kihtides. Ühisveevärgi ja 
–kanalisatsioonisüsteemi opereerimisega vallas tegeleb vee-ettevõte AS Mako. 
Lisaks on kirjeldatud hajaasustuse programmi, mille eesmärgiks on hajaasustusega 
maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi 
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi 
saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, 
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega 
seotud tegevusi.  
Arengukava toob välja ka järgmised veemajandusega seotud probleemid: 

• peale Pärnu-Jaagupi vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimist jäävad 
veel mõned trassilõigud, mis vajavad renoveerimist nii Pärnu-Jaagupis, 
Vahenurmes kui Libatses. Nende teostamine on võimalik 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastamisel 

• kogu valla territoorium on nõrgalt kaitstud põhjaveega ala ja selle kaitsmine ei 
ole korralikult tagatud, kuna kõik tiheasustusalad ei ole kaetud 
kanalisatsioonitrassidega ning esineb ka nõuetele mittevastavaid sõnniku- ja 
silohoidlaid; 

• AS Mako finantssuutlikkus on tagasihoidlik, mistõttu puuduvad tal vahendid 
vajalikeks investeeringuteks. Seni tehtud trasside ja joogivee pumplate 
uuendused on teostatud ja finantseeritud valla poolt KIKi kaasrahastamisel.  

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arengusuundadena on välja toodud: 
• Vahenurme Lastaia-algkooli ja Libatse Lasteaia-algkooli tuletõrjeveehoidlate 

ehitus 
• vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning biopuhastite renoveerimine Libatses ja 

Vahenurmes. 
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3.2 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas on põhjavee osas üldeesmärgiks säilitada 
põhjavee looduslik või looduslähedane koostis ja režiim. See tähendab, et 
põhjaveekogumitena määratud põhjavesi peab kuuluma “heasse” veeklassi. 
Veeseadus püstitab eesmärgi põhjavee hea seisundi hoidmiseks, reostamise ning 
liigvähendamise vältimiseks. Põhjavee hea seisundi hoidmine ja tagamine 2015 aasta 
lõpuks tähendab seda, et põhjaveekogumi keemiline seisund vastab põhjavee 
keemilise seisundi näitajate, põhjavee kvaliteedi piirväärtuste ja saasteainesisalduse 
läviväärtuste alusel heale seisundiklassile ning koguseline seisund vastab koguselise 
seisundi näitajate tingimuste alusel heale seisundiklassile. 
Põhjaveele seatud eesmärkide saavutamisel tuleb arvestada alljärgnevat: 

• tuleb tagada kinnitatud põhjavee varudega põhjavee leiukohtade kaitse 
põhjavee reostumise ja liigvähendamise eest 

• maapinnalähedase veekihi kaitse on vajalik eelkõige aladel, kus 
maapinnalähedane põhjavesi on üksiktarbijate veevarustuse allikaks 

• põllumajanduslik maakasutus peab toitealal toimuma selliselt, et põhjavesi ei 
reostuks lämmastikuühendite, orgaanilise aine ja pestitsiididega 

• allikad ja karstialad tuleb säilitada võimalikult looduslikena. Neile tuleb 
tagada juurdepääs 

• tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega reostumise eest, potentsiaalselt 
keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse keskkonnanõuetega või 
likvideerida, tuleb tagada reostunud pinnase ja põhjaveega alade järelevalve ja 
korrastamine 

• maavarade kaevandamisel tuleb järgida põhjaveevaru võimalikult säästvat 
tehnoloogiat kaevandamisel ja karjääride korrastamisel. 

Valdava enamuse põhjaveekogumite hea seisundi hoidmiseks tähtaegu pikendada 
vaja ei ole. Kõik põhjaveekogumid Lääne-Eesti vesikonnas on heas seisundis.  
Samuti on vajalik kogu elanikkonnale tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi 
sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab 
vastama SM 31.07.2001 määruses nr 82 toodud nõuetele. 
Vooluveekogumite hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks tuleb kaotada olulised 
rändetõkked, võimalusel taastada kuivendustööde käigus sirgeks kaevatud veekogu 
looklevus, luua kärestikulisi jõelõike ning tagada kalade juurdepääs lisajõgedele ja 
vanajõgedele. Samuti tuleb hea seisundi tagamiseks vähendada toitainete heitkogust 
veekogudesse. See on eriti oluline järvede hea seisundi hoidmiseks. Kõikide asulate ja 
tööstusettevõtete reovesi tuleb käidelda vastavalt nõuetele. Lähtudes kombineeritud 
lähenemisviisist, tuleb heitvee suublasse juhtimise piirmäärasid vajadusel veeloaga 
karmistada. Reostuse ennetamiseks ja vältimiseks tuleb loomakasvatuses ja 
põlluharimises lähtuda heast põllumajandustavast. 
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4. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava  
koostamise lähtealused 

4.1 ÜVK arendamise kava eesmärgid 

Halinga valla ÜVK arendamise kava eesmärgid on: 

• ÜVK süsteemide arengu kiirendamine ja eelduste loomine ÜVK teenuse 
tarbijate paremaks teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Halinga vallas; 

• kaasa aidata Halinga valla vee-ettevõtluse jätkusuutliku majandamismudeli 
väljatöötamisele 

• perspektiivse ÜVK süsteemi üldskeemide koostamine 
• ÜVK väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja investeerimisvajaduste 

kindlakstegemine 
• ÜVK arendamise kava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 

realiseerimisetappide koostamine. 

4.2 ÜVK arendamise kava koostamise põhimõtted 

Käesolev arendamise kava on valminud Halinga Vallavalitsuse, AS-i Mako ning töö 
täitjate ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest: 

• ÜVK arendamise kavaga antakse põhimõtteline lahendus ÜVK süsteemide 
kompleksseks arendamiseks Halinga vallas 

• arendamise kavas on planeeritavad ÜVK süsteemide arendamise tegevused 
jaotatud etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtete majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest. Projektide etappidesse jagamine ühtlustab valla 
eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte laenukoormust ning aitab 
ära hoida ÜVK teenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga 
järgneva etapi sõltumatu kuid samas sidus väljaehitamine, rekonstrueerimine 
eelnevate etappidega 

• ÜVK-ga varustatud piirkonnas on kaardistatud olemasolevad vee- ja 
kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed arenguskeemid (vt töö 
lisades esitatud jooniseid 1...4) 

• ÜVK-ga kaetavad alad on piirkonnad, kus on juba välja arendatud ÜVK 
süsteemid, mis toimivad (süsteemidele väljastatud kasutusluba) ning mille 
haldamisega tegeleb Halinga Vallavalitsuse poolt kinnitatud vee-ettevõtja või 
kus ÜVK süsteemide rajamine on ette nähtud käesoleva ÜVK arendamise 
kavaga 

• väljaspool ÜVK süsteemiga kaetavaid alasid  (ÜVK-ga katmata alad) toimub 
ÜVK süsteemi väljaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel 
(määratud üldplaneeringus) Halinga Vallavalitsuse poolt väljastatavate 
tehniliste tingimuste alusel. Detailplaneeringu tehniliste tingimuste 
määramisel arvestatakse ÜVK süsteemide arendamise kavas esitatud 
perspektiivskeeme 
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• Halinga valla ÜVK arendamise kava koostamisel on arvestatud Lääne-Eesti 
vesikonna VMK-s püstitatud eesmärkide ja probleemidega 

• tulenevalt EL Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 
veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 
veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 
pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-
kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 
tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 
vee liikumisest veekogu valgala piirides 

• vastavalt Veeseaduse § 241 lg 6 ei ole RKA-l reostuskoormusega alla 2000 ie 
ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja 
reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida tehniliselt heas korras, et 
tagada reovee nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab 
reovee tekitaja reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse 
kogumismahutisse ja korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni 
puudumisel reoveekogumisaladel reostuskoormusega alla 2000 ie 
nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt bioloogiliselt puhastatud 
reovett 

• lähtuvalt joogivee direktiivi nõuetest, peab kõikides olemasolevates 
veevarustussüsteemides, millega varustatakse rohkem kui 50 elanikku, 
joogivesi vastama kvaliteedinõuetele 

• vastavalt SM 31. juuli 2001. aasta määruse nr 82 § 9 lg 1 peab joogivee 
käitleja koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseametiga kooskõlastama 
joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. 

• KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul arvestatakse, et (KOV 
või vee-ettevõtte) omafinantseering ÜVK süsteemide rajamise ja 
rekonstrueerimise korral moodustab 15%. Investeeringute elluviimine eeldab 
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna järk-järgulist tõstmist 2...3%-ni 
leibkonnaliikme netosissetulekust. Omafinantseering võib olla kaetud ka 
laenuga 

• ÜVK torustike rekonstrueerimisel tuleb süsteemid liita uute vee- ja 
kanalisatsioonitorustikega, kui see on majanduslikult ning keskkonna-
kaitseliselt põhjendatud 

• KIK-ist saadava toetuse abil rajatakse ja rekonstrueeritakse Halinga vallas 
Pärnu-Jaagupi alevi ning Libatse, Vahenurme ja Tõrdu külade torustikud ja 
rajatised aastatel 2015-2027, mille tulemusena on tagatud kvaliteedinõuetele 
vastav joogivesi ning nõuetekohane reoveepuhastus enamusele asulate 
elanikele (sh kõigile RKA elanikele) 

• vastavalt ÜVVK-le tagatakse liitumistasuga ÜVK arendamine vastavalt ÜVK 
arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ÜVK-ga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille 
ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes piirkondades 
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tuleb ÜVK süsteemide rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta ÜVK teenuse 
hinnaga. 

4.3 Investeerimisprojektide maksumuse hindamise põh imõtted 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lähtutud 
tabelis 39 esitatud ühikhindadest. Ühikhindade kujundamise aluseks on võetud Pärnu-
Jaagupi alevis aastatel 2012-2013 ellu viidud ÜF veemajandusprojekti raames 
teostatud hangete keskmised ühikhinnad. Võib arvestada, et hangete läbiviimise ajal 
olid ehitushinnad nii ehituse turuolukorrast kui ka Pärnu-Jaagupi alevi keerukatest 
pinnasetingimustest tulenevalt viimaste aastate keskmisest mõnevõrra kõrgemad. 
Seetõttu tuleks konkreetse taotluse või projekti eelarvestamisel arvestada nii piirkonna 
pinnasetingumusi kui ka ehitusturu olukorda projekti elluviimise ajal.   

Tabel 39. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks 
võetud torustike hinnad 

VEEVARUSTUS Ühik Läbimõõt 
Maksumus 

(eur) 

Veevõrgu rajamine/rekonstrueerimine     

veetorustiku rajamine m De32-De110 130 

majaühendus tk   900 

KANALISATSIOON       

Kanalisatsioonivõrgu rajamine/rekonstrueerimine      

isevoolne kanalisatsioonitoru rajamine  m De160-De315 180 

survekanalisatsioonitoru rajamine m De90-110 130 

majaühendus tk   900 

vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus m  250 

vee- ja survekanalisatsiooni torustiku rajamine ühises kaevikus m  210 

vee-, kanalisatsiooni ja survekanalisatsiooni torustiku rajamine 
ühises kaevikus m  350 

kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooni torustiku rajamine 

ühises kaevikus m  290 

 

4.4 Arendamise kava koostamise lähte- ja alusmaterj alid 

• Eesti Põhikaart M 1:20 000 
• Halinga valla arengukava aastani 2018 (2026) (vastu võetud Halinga 

Vallavolikogu 24. septembri 2014. a määrusega nr 10 
• Halinga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengundamise kava 2010-2021 

• Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. 
aprilli 2010. a korraldusega nr 118) 

• Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, Tallinn, 1965 
• Eesti hüdrogeoloogiline kaart 1:400000, EKG 1998 
• Pärnu-Jaagupi alevi vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusjoonis, OÜ AV 

Geodeesia, 2013 
• Pärnu-Jaagupi alevi Lepa tn veetrassi teostusjoonis, AS Merko Infra, 2014 
• Pärnu-Jaagupi alevi Kergu mnt vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusjoonised, 

OÜ Mau & Pojad, 2013 
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• Pärnu-Jaagupi alevi Valstre tee ja Lõuna tn vee- ja kanalisatsioonitrasside 
teostusjoonis, OÜ Tippgeo, 2013 

• Pärnu-Jaagupi alevi Männi tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku 
teostusmõõdistus, Geodeesiatööde OÜ, 2013 

• Pärnu-Jaagupi alevi veetöötlusjaama tehnoloogiline projekt, AS Infragate 
Eesti, 2012 

• Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhasti tehnoloogiline projekt, OÜ aqua consult 
baltic, 2010 

• Vahenurme küla vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitrasside teostusjoonis, OÜ 
Georite, 2009 

• Tõrdu küla veetorustiku rekonstrueerimise teostusjoonis, AS Merko Infra, 
2014 

• Tõrdu küla reoveepuhasti rekonstrueerimise tööprojekt, OÜ Terra US, 2009 
• Eesti veeõiguse jt. õigusakte. 



 

70 

5. Vee-ettevõtluse areng 

Halinga vallas haldab Pärnu-Jaagupi alevis ning Libatse, Vahenurme ja Tõrdu külades 
ÜVK süsteeme AS Mako, kellele kuuluvad ka enamus ÜVK-ga seotud varadest ja kes 
on neis piirkondades määratud Halinga valla ametlikuks vee-ettevõtjaks. Osaliselt on 
eelkõige Libatse ja Vahenurme külades ÜVK-ga seotud varade omanikuks Halinga 
vald. Arvestades, et AS Mako on 100% Halinga vallale kuuluv vee-ettevõte, antakse 
seni vallale kuuluvad ÜVK teenuse osutamiseks vajalikud varad üle AS Makole.  

Käesolev arendamise kava jääb peale kinnitamist Halinga Vallavolikogu poolt 
raamdokumendiks vee-ettevõtte ÜVK-alasele tegevusele, millega määratletakse ÜVK 
arendamise põhimõtted, vajalikud tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada 
kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise 
tehnovõrgud, pumplad ning puhastusseadmed. Uute ÜVK süsteemide rajamine ja 
olemasolevate rekonstrueerimine vähendab tunduvalt avariide sagedust, infiltratsiooni 
ja veekadusid. Infiltratsiooni ja veekadude vähenemisega kaasneb kulutuste 
vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse energiat vaid tarbitava vee-/ 
reoveekoguse pumpamiseks ja puhastamiseks.  

Kavas ette nähtud investeeringute tegemisel on planeeritud rahastajaks, elluviijaks ja 
hilisemaks omanikuks ning operaatoriks AS Mako. Halinga vald võib vajadusel 
projektide rahastamises osaleda kaasfinantseerijana. Seejuures on soovitav AS Mako 
põhitegevusalana jätkata vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega.  

Arvestades ÜVK teenuse suhteliselt väikest mahtu Halinga vallas ning sellest 
tulenevalt madalat käivet, mis piirab ühest küljest suuremate investeeringute tegemise 
võimekust ja teisest küljest kuluefektiivse veeteenuse osutamise võimalusi, võib 
kaaluda ka erinevaid võimalusi vee-ettevõtluse reorganiseerimiseks. Võimalikud 
alternatiivsed vee-ettevõtluse arengustsenaariumid oleksid järgmised: 

1. AS Mako tegevuse lõpetamine operaatorina ning Halinga valla ÜVK 
süsteemide opereerimise andmise piirkondlikule vee-ettevõtjale (nt AS Pärnu 
Vesi, AS Matsalu Veevärk). 

2. AS Mako ühinemine mõne väiksema vee-ettevõttega (nt OÜ Are Vesi), mille 
tulemusel moodustuks väiksem piirkondlik vee-ettevõte. 

Kõigi ülaltoodud alternatiivide puhul võib leida nii poolt- kui ka vastuargumente, 
kuid kuna praeguseks ajaks pole teostatud sisulist analüüsi ega teada teiste osapoolte 
(vee-ettevõtete) nägemust, siis enne edaspidiste otsuste tegemist on vajalik teostada 
erinevate stsenaariumide põhjalikum analüüs.  

Kuna AS Mako tegevuspiirkond Halinga vallas hõlmab üksnes alla 2000 ie 
reoveekogumisalasid või on väljaspool reoveekogumisalasid, siis liitumistasu ja ÜVK 
teenuse hinna kooskõlastamiseks tuleb vastavalt ÜVK seadusele esitada vastav taotlus 
koos ettepanekuga kooskõlastamiseks Halinga Vallavalitsusele. Vallavalitsus 
kontrollib seejuures, kas liitumistasu ja teenuse hinna arvestamisel on lähtutud ÜVK 
seaduses kehtestatud põhimõtetest. 
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6. Halinga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni a rendamise 
kava 

Halinga vallas on tarbijad ÜVK-ga varustatud neljas asumis: Pärnu-Jaagupi alevis 
ning Libatse, Vahenurme ja Tõrdu külades. Reoveekogumisalad on moodustatud 
Pärnu-Jaagupi alevis ning Libatse ja Vahenurme külades. 

Arendamise kava koostajate ning Halinga Vallavalitsuse ja AS Mako esindajate ühise 
arutelu tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK süsteemide arendamisel 
on jagada ÜVK süsteemide rekonstrueerimine ja arendamine etappideks. See tagab 
tööde jätkusuutliku teostamise ja arvestab valla ning vee-ettevõtte majanduslike 
võimalustega. 

Alljärgnevalt on lähtuvalt ptk 4 esitatud põhimõtetest prioriteetide järjekorras üldiselt 
välja toodud planeeritavad veemajanduse arendustegevused Halinga valla ÜVK-ga 
varustatud asulates aastatel 2015-2027: 

o 2015-2019 (lühiajaline perspektiiv) – ÜVK torustike rekonstrueerimine ja 
arendamine Pärnu-Jaagupi alevis ning Libatse, Vahenurme ja Tõrdu külades. 
Pärnu-Jaagupi alevis Ülase tn reoveepumpla rekonstrueerimine ning uute 
reoveepumplate rajamine (2 tk). Ülase tänava puurkaevu konserveerimine ning 
Kooli tn puurkaevu tamponeerimine. Libatse küla puurkaev-pumplas tuletõrje 
veevõtu lahenduse ümberehitus, täiendava tuletõrje veereservuaari rajamine ning 
hüdrantide paigaldamine ühisveevärgi torustikule (6 tk). Libatse ja Vahenurme 
külade reoveepuhastite rekonstrueerimine. Vahenurme küla ühisveevarustuse 
tarbeks madalama puurkaevu rajamine ning vee segamine olemasoleva 
puurkaevu veega tagamaks nõuetele vastav joogivesi tarbijatele. Libatse küla 
keskusesse sademevee kanalisatsioonitorustike rajamine.  

o 2020-2027 (pikaajaline perspektiiv) – Vahenurme küla korruselamute juurde 
tuletõrje veevõtumahuti rajamine mahuga ca 160 m3. 

Käesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

• tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 1995. aastat rajatud 
vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 
jm.) 

• keskkonnamõjud – ÜVK rajatiste ehitamisel tuleb vältida planeeritavate 
ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule ja maastiku teistele 
osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest 

• majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 
ja rajamistöid kogu valla territooriumil 

• sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 
elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 
maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 
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6.1 Ülevaade möödunud perioodil valminud arenduspro jektidest 

Möödunud perioodil (2009-2014) on Halinga vallas tehtud ÜVK arendamiseks ja 
rekonstrueerimiseks järgnevad tööd: 

• torustike rajamine ja rekonstrueerimine Pärnu-Jaagupi alevis, sh: 

- veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 10 450 m 

- isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 
7120 m 

- survekanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 2120 m 

- sademevee kanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine – 730 m 

• torustike rajamine ja rekonstrueerimine Vahenurme külas, sh: 

- veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 990 m 

- isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 1 
360 m 

- survekanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 190 m 

- sademevee kanalisatsiooni torustike rajamine ja rekonstrueerimine – 480 m 

• torustike rajamine ja rekonstrueerimine Tõrdu külas, sh: 

- veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine – ca 325 m 

• Pärnu-Jaagupi alevi veetöötlusjaama ning reoveepuhasti rajamine 

• Tõrdu küla uue ühisveevarustuse puurkaev-pumpla rajamine. 

6.2 Pärnu-Jaagupi alev 

6.2.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. Pärnu-
Jaagupi alevis on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel rekonstrueeritud. Käesoleval 
ajal tarbitakse uue veetöötlusjaama vett. Veevõrgust võetav vesi vastab joogivee 
kvaliteedi nõuetele (SM 31.07.2001. a. määrus nr 82). Vajalik on rekonstrueerida 
olemasolevad amortiseerunud veetorustikud. 

6.2.2 Perspektiivne veetarve Pärnu-Jaagupi alevis 

Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 900 
Pärnu-Jaagupi alevi elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Pärnu-Jaagupi 
alevi ettevõtteid ja asutusi. 

2013. aastal tarbiti Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 28806 
m3 vett, ehk ligikaudu 78,9 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 40 on toodud Pärnu-
Jaagupi alevi perspektiivne veetarve.  
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Tabel 40. Pärnu-Jaagupi alevi perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   1 145 1 117 1 095 1 079 1 069 1 064 1 064 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   947 1 043 1 062 1 046 1 036 1 031 1 031 

Liitunute osakaal % 83 93 97 97 97 97 97 

Ühiktarbimine l/d*in 76 80 84 88 90 90 90 

Elanike veetarve m
3
/d 72,0 83,4 89,2 92,0 93,2 92,8 92,8 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Veetarve kokku m
3
/d 87,2 98,6 104,4 107,2 108,4 108,0 108,0 

Veekaod m
3
/d 13,1 14,8 15,7 16,1 16,3 16,2 16,2 

Veetootmine kokku m
3
/d 100,2 113,4 120,1 123,3 124,7 124,2 124,2 

Elanike veetarve  m
3
/a 26 270 30 456 32 561 33 598 34 033 33 868 33 868 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 

Veetarve kokku  m
3
/a 31 812 35 998 38 103 39 140 39 575 39 411 39 411 

Veekaod  m
3
/a 4 772 5 400 5 716 5 871 5 936 5 912 5 912 

Veetootmine kokku  m
3
/a 36 584 41 398 43 819 45 011 45 511 45 322 45 322 

Perspektiivne veetarve Pärnu-Jaagupi alevis on aastal 2027 ligikaudu 108 m3 
ööpäevas (tabel 40). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt 
tarbivad elanikud ööpäevas 90 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et 
ühisveevärgiga liitub valdav enamus (ca 97%) Pärnu-Jaagupi alevi elanikest. Asutuste 
puhul on arvestatud, et tarbijate arv tulevikus ei suurene ning veetarve seetõttu ei 
suurene. Ettevõtete veetarve on võetud 2013. aasta seisuga, sest ei ole teada, kui palju 
ettevõtteid tekib juurde ning kui paljud likvideeritakse. Veekadude osakaaluna on 
arvestatud 15 % tarbitud vee kogusest. 

6.2.3 Ühisveevärgi arendamise alternatiivid 

Ühisveevärk on Pärnu-Jaagupi alevis suures osas rekonstrueeritud ning valdavalt heas 
seisukorras. Samuti on heas seisukorras uus veetöötlusjaam ja ühisveevärgi puurkaev-
pumplad. Sellest lähtuvalt ühisveevärgi arendamise alternatiivid puuduvad. Vajalik on 
olemasolevate amortiseerunud torustike rekonstrueerimine ning ühisveevõrgu 
laiendamine alevi lääneosas. 

6.2.4 Veevarustuse edasine areng 

Käesoleval ajal on Pärnu-Jaagupi alevis ühisveevärk välja arendatud suuremas osas. 
Ühisveevarustuse arendamise kava koostamisel on arvestatud ühisveevärgi 
laiendamisega alevi lääneosas reoveekogumisala piires. Arendamise kava lühiajalises 
perspektiivis (2015-2019) on planeeritud rekonstrueerida olemasolev amortiseerunud 
ühisveevarustuse torustik Ülase ja Uue tänava piirkonnas. Lisaks on lühiajalises 
perspektiivis kavas konserveerida olemasolev Ülase tn puurkaev ning tamponeerida 
Kooli tn puurkaev. 

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Pärnu-Jaagupi alevis ning perspektiivsel ühisveevärgiga kaetaval alal. 
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Pärnu-Jaagupi alevi olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 1. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019 

Arendamise kava raames on planeeritud rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud ühisveevärgi torustikud Ülase, Uus, Tulbi, Sinilille tänava ning Pärnu 
mnt ääres. Lisaks on planeeritud rekonstrueerida ning rajada ühisveevarustuse 
torustike asula läänepoolses osas Lepa, Õhtu, Pikk tänava ning Kalli mnt piirkonnas. 
Ühisveevärgi rekonstrueerimine ja rajamine toimub samaaegselt 
kanalisatsioonitorustike rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik torustikke 
paigaldada ühisesse kaevikusse. Lisaks paigaldatakse rekonstrueeritavale ja rajatavale 
ühisveevärgi torustikule hüdrandid.  

Käesoleval ajal toimub asula veevarustus uue Meierei veetöötlusjaama baasil. 
Varasemalt kasutuses olnud Kooli tn ning Ülase tn puurkaev-pumplad on kasutusest 
väljas. Kooli tn puurkaev on veevõrgust lahti ühendatud. Kuna puurkaevude vesi ei 
vasta kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele pole ilma vett töötlemata võimalik seda 
ühisveevõrku suunata. Sellest tulenevalt on otstarbekas Kooli tn puurkaev 
tamponeerida ning pumpla hoone likvideerida. Ülase tänava puurkaev on planeeritud 
konserveerida ning pumpla hoone lammutada.     

Ühisveevärgi arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Pärnu-Jaagupi alevis 
ning ühisveevärgiga kaetaval alal on toodud tabelis 41. 
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Tabel 41. Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine 

Pärnu-Jaagupi alevis m 3545 499 317 

sh veetorustike rekonstrueerimine ja 

rajamine eraldi kaevikus m 915 118 950 

sh veetorustike rekonstrueerimine ja 

rajamine ühises kaevikus  2630 320 067 

sh majaühenduste rajamine ja 

rekonstrueerimine tk 67 60 300 

Tuletõrjehüdrantide rajamine ja 

rekonstrueerimine tk 7 10 500 

Ülase tn puurkaev-pumpla hoone 

likvideerimine ning puurkaevu 

konserveerimine kmpl 1 3 600 

Kooli tn puurkaev-pumpla hoone 

likvideerimine ning puurkaevu 

tamponeerimine kmpl 1 6 400 

Uuringud, projekteerimine 5%     25 991 

Ettenägematud kulud 5%     25 991 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     25 991 

Pärnu-Jaagupi alevi 

ühisveevärgi 

arendamine 2015-

2019 

KOKKU:     597 789 

Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgi arendamine KOKKU: 597 789 

6.2.5 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Ühiskanalisatsiooni toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. 
Vanemate ühiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste kanalisatsioonitorustike ja –kaevude 
amortisatsioonist tulenevalt toimub kanalisatsioonisüsteemi sademete- ja 
lumesulamisvee infiltratsioon. Kuivemal perioodil võib toimuda ka reovee 
filtreerumine pinnasesse. Vajalik on rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud 
kanalisatsioonitorustikud. 

6.2.6 Pärnu-Jaagupi alevi perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Pärnu-Jaagupi alevi reostuskoormus on ligikaudu 1170 ie. Perspektiivis 
on arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud kõik ühisveevarustusega liitunud 
Pärnu-Jaagupi alevi elanikud. Pärnu-Jaagupi alevi perspektiivne reovee vooluhulk ja 
reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 42). Reovee vooluhulga 
prognoosimisel on arvestatud, et olemasolevate asutuste ja ettevõtete reovee kogus 
perspektiivis ei suurene ning jääb samaks. Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca    
30% tarbijatele pumbatud vee kogusest.  
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Tabel 42. Pärnu-Jaagupi alevi perspektiivne reovee vooluhulk ja reostuskoormus. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  907 1 033 1 062 1 046 1 036 1 031 1 031 

Liitunute osakaal % 79 92 97 97 97 97 97 

Ühiktarbimine l/d*in 76 80 84 88 90 90,0 90,0 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 68,9 82,6 89,2 92,0 93,2 92,8 92,8 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 84,1 97,8 104,4 107,2 108,4 108,0 108,0 

Infiltratsioon m
3
/d 42,1 29,3 31,3 32,2 32,5 32,4 32,4 

Reovesi kokku m
3
/d 126,2 127,2 135,7 139,4 141,0 140,4 140,4 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 25 160 30 164 32 561 33 598 34 033 33 868 33 868 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 5 543 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 30 703 35 706 38 103 39 140 39 575 39 411 39 411 

Infiltratsioon m
3
/a 15 351 10 712 11 431 11 742 11 873 11 823 11 823 

Reovesi kokku m
3
/a 46 054 46 418 49 534 50 882 51 448 51 234 51 234 

Pärnu-Jaagupi alevi elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 108 m3 (vt tabel 42). 
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekib arvutuslikult ööpäevas ligikaudu 
92,8 m3 reovett, mis moodustab ligikaudu 86 % kogu tekkivast reovee vooluhulgast. 
Antud parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest 
olukorrast. 

6.2.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Pärnu-Jaagupi alevi elanikest. Lisaks 
elanikele on arvestatud ka ettevõtete ja asutuste reoveega.  

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) on planeeritud 
rekonstrueerida olemasoleva amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Ülase ja 
Uus tänava piirkonnas ning laiendada olemasolevat ühiskanalisatsioonisüsteemi alevi 
lääneosas. 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Pärnu-Jaagupi alevis. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Ühiskanalisatsiooni arendamise kava lühiajalises perspektiivis on planeeritud 
rekonstrueerida olemasoleva amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud Ülase, 
Uus, Tulbi, Sinilille tänava ning Pärnu mnt ääres. Samuti rajatakse olemasoleva Ülase 
tn reoveepumpla asemele uus kompaktpumpla.  

Lisaks on planeeritud laiendada olemasolevat ühiskanalisatsiooni alevi lääneosas 
Lepa, Õhtu, Pikk tänava ning Kalli mnt piirkonnas. Samuti on vajalik rajada kaks 
reoveepumplat. Ühiskanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine toimub koos 
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veetorustike rajamisega, kuna sellisel juhul on võimalik rajada torustikud osaliselt 
ühises kaevikus. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Pärnu-Jaagupi 
alevis ning perspektiivsel ühiskanalisatsiooniga kaetud alal on toodud tabelis 43. 

Tabel 43. Pärnu-Jaagupi alevi ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Olemasolevate amortiseerunud 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Pärnu-Jaagupi alevis m 2100 336 350 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 605 108 900 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine ühises kaevikus m 1495 184 250 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 48 43 200 

Survekanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine m 485 54 658 

Pärnu-Jaagupi alevis Ülase tn reoveepumpla 

rekonstrueerimine kmpl 1 32 600 

Kanalisatsioonitorustike rajamine Pärnu-Jaagupi 

alevi lääneosas m 960 143 717 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine 

eraldi kaevikus m 65 11 700 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine 

ühises kaevikus m 895 110 417 

sh majaühenduste rajamine tk 24 21 600 

Uue survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 240 27 300 

Reoveepumplate rajamine kmpl 2 60 000 

Uuringud, projekteerimine 5%   32 731 

Ettenägematud kulud 5%     32 731 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     32 731 

Pärnu-Jaagupi alevi 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine 2015-

2019 

KOKKU:     752 819 

Pärnu-Jaagupi alevi ühiskanalisatsiooni arendamine KOKKU: 752 819 

6.2.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2015-2027. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Sademeveekanalisatsioon on rajatud Soo tn kortermajade ning Pärnu maantee ja Karja 
tn piirkonda. Sademeveetorustike kogupikkus on ligikaudu 1880 m ning need on 
rajatud uuematest plasttorudest läbimõõduga De160...De315 mm. Pärnu mnt ja Karja 
tn sademeveetorustik on rajatud aastatel 2000-2004 ning selle abil juhitakse 
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sademevesi Karja tänaval alguse saavasse kuivenduskraavi, mis suubub Taidra 
peakraavi. Soo tn piirkonnast juhitakse sademevesi kuivenduskraavi, mis suubub Elbu 
ojja. Mujal piirkondades on sademe ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Lisaks 
kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 
Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

Arendamise kava esimeses etapis (2015-2019) on planeeritud rajada 
sademeveetorustik Ülase tn 21 maja juurde. Torustikud rajatakse ühises kaevikus 
koos vee- ja kanalisatsioonitorustikuga. 

Pärnu-Jaagupi alevi olemasolevad ja perspektiivsed sademevee 
kanalisatsioonisüsteemid on kirjeldatud käesoleva töö lisades esitataval joonisel 1. 

Sademeveekanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Pärnu-
Jaagupi alevis on toodud tabelis 44. 

Tabel 44. Pärnu-Jaagupi alevi sademeveekanalisatsiooni vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Sademeveetorustike rajamine Ülase tn 

piirkonnas m 45 5 250 

Uuringud, projekteerimine 5%   263 

Ettenägematud kulud 5%     263 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     263 

Pärnu-Jaagupi alevi 

sademevee 

kanalisatsiooni 

arendamine 2015-

2019 

KOKKU:     6 038 

Pärnu-Jaagupi alevi sademevee kanalisatsiooni arendamine KOKKU: 6 038 
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6.3 Libatse küla 

6.3.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Libatse küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

• ühisveevarustuse torustikud on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning 
esineb lekkeid ja veekadusid 

• Libatse küla elamute piirkonnas puuduvad nõuetele vastavad tuletõrje 
veevõtu kohad. 

6.3.2 Perspektiivne veetarve Libatse külas 

Libatse küla ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 357 elanikku. 

2013. aastal tarbiti Libatse küla ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 10082 m3 
vett, ehk ligikaudu 27,6 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 45 on toodud Libatse küla 
perspektiivne veetarve. 

Tabel 45. Libatse küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   389 379 371 365 361 359 359 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   352 344 338 333 329 327 327 

Liitunute osakaal % 90 91 91 91 91 91 91 

Ühiktarbimine l/d*in 50 54 58 62 66 70 70 

Elanike veetarve m
3
/d 17,6 18,6 19,6 20,6 21,7 22,9 22,9 

Asutuste ja Ettevõtete 

veetarve m
3
/d 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Veetarve kokku m
3
/d 29,2 30,2 31,2 32,2 33,3 34,5 34,5 

Veekaod m
3
/d 5,8 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2 5,2 

Veetootmine kokku m
3
/d 35,0 34,7 35,9 37,1 38,3 39,6 39,6 

Elanike veetarve  m
3
/a 6 424 6 780 7 155 7 536 7 926 8 355 8 355 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 4 228 4 228 4 228 4 228 4 228 4 228 4 228 

Veetarve kokku  m
3
/a 10 652 11 008 11 383 11 764 12 154 12 583 12 583 

Veekaod  m
3
/a 2 130 1 651 1 708 1 765 1 823 1 887 1 887 

Veetootmine kokku  m
3
/a 12 782 12 659 13 091 13 528 13 977 14 470 14 470 

Perspektiivne veetarve Libatse külas on aastal 2027 ligikaudu 34,5 m3 ööpäevas (tabel 
45). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 70 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 
Libatse küla keskuse elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning täiendavaid 
liitujaid ei lisandu. Veekadude osakaaluna on arvestatud 15 % tarbitud vee kogusest. 

6.3.3 Veevarustuse edasine areng 

Kuna Libatse külas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud 
suuremale osale küla keskuse tarbijatele, siis pole ühisveevarustuse arendamise kava 
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koostamisel arvestatud täiendavate tarbijate lisandumisega lähiaastatel. Arendamise 
kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) rekonstrueeritakse küla keskuse 
ühisveevarustuse puurkaev-pumpla tuletõrje veevõtu lahendus. Lisaks on arendamise 
kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) planeeritud rekonstrueerida olemasolevad 
amortiseerunud ühisveevärgi torustikud ning paigaldada torustikule hüdrandid 
tuletõrje veevõtuks.  

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Libatse külas. 

Libatse küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 2. 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019 

Kuna Libatse küla keskuses pole tagatud piisav kustutusvee kättesaadavus standardi 
EVS 812-6:2012 tähenduses on arendamise kava lühiajalises perspektiivis planeeritud 
rekonstrueerida küla keskuses asuv ühisveevarustuse puurkaev-pumpla (katastri nr 
6160) tuletõrje veevarustuse lahendus ning paigaldada rekonstrueeritavale 
ühisveevarustuse torustikule tuletõrjehüdrandid. Selleks on vajalik rajada täiendav 
tuletõrje veevõtumahuti mahuga ca 100 m3 ning ümber ehitada pumpla sisene 
tuletõrje veevõtu toruarmatuur ja uuendada ka pumpla automaatikasüsteemi. 

Libatse küla vanemad veetorustikud on vanusest tingituna käesolevaks ajaks 
amortiseerunud ning halvas seisukorras. Seetõttu on vajalik arendamise kava 
lühiajalises perspektiivis ühisveevarustuse torustikud rekonstrueerida. Kuna osad 
veetorud on rajatud erakinnistutele, on raskendatud torustike hooldustööd, mistõttu 
paigaldatakse need rekonstrueerimise käigus teede äärde. Ühisveevärgi 
rekonstrueerimine toimub samaaegselt kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega, 
kuna sellisel juhul on võimalik torustikke paigaldada ühisesse kaevikusse. Lisaks 
paigaldatakse rekonstrueeritavale ühisveevärgi torustikule hüdrandid. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Libatse külas on toodud tabelis 46. 
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Tabel 46. Libatse küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Libatse küla keskuse puurkaev-pumpla 

tuletõrje veevõtusüsteemi  

rekonstrueerimine (sh 100 m
3
 suuruse 

mahuti rajamine) kmpl 1 48 000 

Olemasolevate amortiseerunud 

veetorustike rekonstrueerimine Libatse 

külas m 1645 233 967 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus m 75 9 750 

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises 

kaevikus m 1570 195 417 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 32 28 800 

Tuletõrje hüdrantide rajamine tk 6 9 000 

Uuringud, projekteerimine 5%     14 548 

Ettenägematud kulud 5%     14 548 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     14 548 

Libatse küla 

ühisveevärgi 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2019 

KOKKU:     334 612 

Libatse küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine KOKKU: 334 612 

6.3.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Libatse küla 
ühiskanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal: 

• Libatse küla reoveepuhasti on vanusest tulenevalt käesolevaks ajaks 
amortiseerunud 

• ühiskanalisatsiooni torustikud ning –kaevud on amortiseerunud ning 
toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsiooni-
süsteemi. 

6.3.5 Libatse küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Libatse küla reostuskoormus on ligikaudu 432 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Libatse küla keskuse 
elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Libatse küla perspektiivne reovee 
vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 47). 
Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 
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Tabel 47. Libatse küla perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  352 344 338 333 329 327 327 

Liitunute osakaal % 90 91 91 91 91 91 91 

Ühiktarbimine l/d*in 50 54 58 62 66 70 70 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 17,6 18,6 19,6 20,6 21,7 22,9 22,9 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 29,2 30,2 31,2 32,2 33,3 34,5 34,5 

Infiltratsioon m
3
/d 14,6 12,1 9,4 9,7 10,0 10,3 10,3 

Reovesi kokku m
3
/d 43,8 42,2 40,5 41,9 43,3 44,8 44,8 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 6 424 6 780 7 155 7 536 7 926 8 355 8 355 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 4 228 4 228 4 228 4 228 4 228 4 228 4 228 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 10 652 11 008 11 383 11 764 12 154 12 583 12 583 

Infiltratsioon m
3
/a 5 326 4 403 3 415 3 529 3 646 3 775 3 775 

Reovesi kokku m
3
/a 15 978 15 412 14 798 15 293 15 800 16 358 16 358 

Libatse küla elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 34,5 m3 (vt tabel 47). Libatse küla 
reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 25,9 kg BHT7/d. Antud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.3.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis tuleb rekonstrueerida olemasolev 
reoveepuhasti. Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, 
selgitamaks välja tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning 
majanduslikult kõige parem lahendus Libatse küla reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes moodustuva 
olmereoveega. Alternatiivide hulka ei kuulu individuaalsete reovee 
kogumissüsteemide rajamine, kuna küla keskuses on olemas ühiskanalisatsioon ning 
kogumiskaevude rajamine ning tühjendamine kujuneks pikemas perspektiivis 
kulukamaks lahenduseks. Samuti ei kaaluta pikemalt reovee survetorustiku ehitamine 
ja reovee juhtimine lähedalasuvale suuremale reoveepuhastile, kuna selle maksumus 
ületaks mitmekordselt kohapealse reoveepuhasti rajamise maksumust.  

Seega on Libatse külas tekkiva reovee puhastamiseks kaalutud järgnevaid alternatiive:  

Alternatiiv A – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine individuaallahendusega 
aktiivmuda tehnoloogial põhineva reoveepuhastina; 

Alternatiiv B – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine aktiivmuda 
tehnoloogial põhineva annuspuhastina; 

Alternatiiv C – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine biokile tehnoloogial 
põhineva reoveepuhastina; 
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6.3.6.1 Alternatiiv A – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine 
individuaallahendusega aktiivmuda tehnoloogial põhineva reoveepuhastina 

Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeritakse individuaallahendusega aktiivmuda  
tehnoloogial põhineva reoveepuhastina. Olemasolevad reoveepuhasti territooriumil 
olevad BIO-50 tüüpi aktiivmudapuhasti mahutid likvideeritakse ning rajatakse uued 
protsessimahutid. Rekonstrueeritakse ka reoveepuhasti tehnohoone, millesse 
paigaldatakse madalsurve kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori 
keemiliseks sadestamiseks vajaliku kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. 
Aeratsioonisüsteemis kasutatakse õhu viimiseks reovette peenmulldifuusoreid. Lisaks 
rekonstrueeritakse olemasolevad kasutuses olevad biotiigid kogupindalaga ca 4550 
m2. Liigmuda tihendatakse selleks ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks 
lähimale suuremale reoveepuhastile. Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse 
uus piirdeaed ning puhastini rajatakse korralik juurdepääsutee.  

Alternatiiv A hinnanguline maksumus on 254 130 eurot. 

6.3.6.2 Alternatiiv B – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine aktiivmuda 
tehnoloogial põhineva annuspuhastina 

Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueeritakse aktiivmuda  tehnoloogial põhineva 
annuspuhastina. Olemasolevad reoveepuhasti territooriumil olevad BIO-50 tüüpi 
aktiivmudapuhasti mahutid likvideeritakse ning rajatakse uued protsessimahutid. 
Rekonstrueeritakse ka reoveepuhasti tehnohoone, millesse paigaldatakse madalsurve 
kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori keemiliseks sadestamiseks vajaliku 
kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. Aeratsioonisüsteemis kasutatakse õhu 
viimiseks reovette peenmulldifuusoreid. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolevad 
kasutuses olevad biotiigid kogupindalaga ca 4550 m2. Liigmuda tihendatakse selleks 
ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks lähimale suuremale reoveepuhastile. 
Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse uus piirdeaed ning puhastini 
rajatakse korralik juurdepääsutee.  

Alternatiiv B hinnanguline maksumus on 238 230 eurot. 

6.3.6.3 Alternatiiv C - Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine biokile 
tehnoloogial põhineva reoveepuhastina 

Olemasoleva BIO-50 tüüpi reoveepuhasti mahutid ja tehnohoone likvideeritakse ning 
rajatakse uus biokiletehnoloogial põhinev tehasevalmidusega reovee kompaktpuhasti. 
Rekonstrueeritavasse reoveepuhasti tehnohoonesse paigaldatakse madalsurve 
kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori keemiliseks sadestamiseks vajaliku 
kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolevad 
kasutuses olevad biotiigid kogupindalaga ca 4550 m2. Liigmuda tihendatakse selleks 
ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks lähimale suuremale reoveepuhastile. 
Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse uus piirdeaed ning puhastini 
rajatakse korralik juurdepääsutee. 

Alternatiiv C hinnanguline maksumus on 240 730 eurot. 
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Reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulud hõlmavad elektri-, kemikaali- ja 
tööjõukulu ning saastetasusid, proovide analüüsi ja liigmuda äraveo maksumust. 
Hinnanguliselt on kõigi reovee puhastamise alternatiivsete lahenduste 
ekspluatatsioonikulud võrreldavad, olles ligikaudu 13500 eurot aastas.   

6.3.6.4 Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 
lahenduseks aktiivmudatehnoloogial põhineva annuspuhasti rajamine (Alternatiiv B) 
ning kallimaks lahenduseks individuaallahendusega aktiivmudatehnoloogial põhineva 
reoveepuhasti rajamine (Alternatiiv A). Kuna opereerimise maksumused on 
alternatiivsete reoveepuhasti lahenduste korral võrdlemisi sarnased, kujuneb pikemas 
perspektiivis odavaimaks lahenduseks rajamismaksumuse poolest soodsaim 
alternatiiv.  

Võrreldes aga aktiivmudatehnoloogial põhinevate puhastuslahendustega on 
biokiletehnoloogial põhinevatel kompaktpuhastitel mõningaid tehnilisi puudusi. 
Peamised puudused võrreldes aktiivmudapuhastiga on väiksem koormustaluvus ning 
võimalik järelpuhastuse vajadus. Samuti pole mitmed varasemalt kasutusel olnud 
kompaktpuhastid näidanud head töökindlust ning uute kompaktpuhastite puhul 
kogemus nende eluea seisukohalt puudub. Antud juhul on siiski arvestatud, et 
kompaktpuhasti eluiga on 40 aastat, kuid tegelikkuses võib see olla väiksem, mistõttu 
kulutused puhastile võivad olla mõnevõrra suuremad. Kompaktpuhastite puuduseks 
on ka see, et puudub laiendamise võimalus, juhul kui koormus puhastile tulevikus 
suureneb. 

Kuna vee-ettevõtte tegevuspiirkonnas on peamiselt aktiivmudatehnoloogial  
põhinevaid reoveepuhastid, on sarnaste puhastite opereerimine ja seadistamine 
lihtsam võimaldades tagada paremaid ja efektiivsemaid puhastustulemusi. Seetõttu 
on sobilikuks ning operaatori seisukohalt eelistatumaks alternatiiviks Libatse 
külas tekkivate reovete puhastamiseks aktiivmudatehnoloogial põhineva 
individuaallahendusega reoveepuhasti rajamine. 

ÜVK arendamise kavas on Libatse küla reoveepuhasti maksumuse korral arvestatud 
aktiivmudatehnoloogial põhineva annuspuhasti rajamise maksumusega, kuid lõplik 
reoveepuhasti valik tehakse hilisema projekteerimise käigus. Seda eelkõige seetõttu, 
et käesolevas alternatiivide analüüsis hinnatud rajamis- ja ekspluatatsioonikulude 
arvestuse täpsuseks võib pidada ±5...10%, mistõttu võib öelda, et reoveepuhastuse 
intensiivtehnoloogiate rajamise maksumused on sisuliselt võrdsed. 
Aktiivmudatehnoloogial põhinevate reoveepuhastite rajamismaksumuste, 
ekspluatatsioonikulude ning tehnilise lahenduse  põhjal pole konkurentsi piiramata 
võimalik ühte eelistatumat bioloogilise puhastuse tehnoloogilist lahendust määrata, 
mistõttu aktiivmudaprotsessi täpne konfiguratsioon (SBR või eeldenitrifikatsioon) 
valitakse vastavalt hanke tulemusele. Investeeringu suuruse hindamisel on lähtutud 
odavamast lahendusest, milleks vastavalt alternatiivide analüüsile on 
aktiivmudatehnoloogial põhinev annuspuhasti lahendus. 
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6.3.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Libatse küla keskuses elavatest elanikest 
ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Lisaks elanikele on arvestatud ka ettevõtete ja 
asutuste reoveega. 

Kuna olemasolev Libatse küla BIO-50 tüüpi reoveepuhasti on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud, siis on vajalik see lühiajalises perspektiivis (2015-2019) 
rekonstrueerida. Vastavalt alternatiivide analüüsile rekonstrueeritakse Libatse küla 
reoveepuhasti aktiivmudatehnoloogial põhineva annuspuhastina. Libatse küla 
kanalisatsioonitorustikud on rajatud valdavalt enam kui 30 aastat tagasi, mistõttu võib 
eeldada, et käesolevaks ajaks on torustikud amortiseerunud. Seetõttu on vajalik need 
rekonstrueerida. Libatse küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 
reoveekogumisala piires on planeeritud arendamise kava lühiajalisse perspektiivi 
(2015-2019). 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Libatse külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Kuna olemasolev Libatse küla reoveepuhasti (BIO-50) on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud vajab puhasti rekonstrueerimist esimeses järjekorras. Samuti vajavad 
puhastamist järelpuhastusena kasutatavad biotiigid, mis on setet täis ning ei taga 
soovitud järelpuhastusefekti. Vastavalt alternatiivide analüüsile rekonstrueeritakse 
Libatse küla reoveepuhasti aktiivmudatehnoloogial põhineva annuspuhastina. 

Tulenevalt vanusest on amortiseerunud ka olemasolevad ühiskanalisatsiooni ning 
kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud. Kuna Libatse küla ümbruses on 
põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud, võib amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest 
ning -kaevudest pinnasesse imbuv reovesi põhjustada maapinnalähedase põhjaveekihi 
reostumist. Seega on vajalik olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni 
torustikud ning kaevud rekonstrueerida. Kuna paljud torustikud on rajatud 
erakinnistutele, on raskendatud torustike hooldustööd, mistõttu paigaldatakse need 
rekonstrueerimise käigus teede äärde. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine toimub 
koos veetorustike rekonstrueerimise, kuna sellisel juhul on võimalik rajada torustikud 
ühises kaevikus. Lisaks on vajalik rekonstrueerida ka Libatse küla reovee peapumpla 
ning asula keskuse põhjaosas asuv ettevõtete reoveepumpla. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Libatse külas 
on toodud tabelis 48. 
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Tabel 48. Libatse küla ühiskanalisatsiooni arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Libatse küla reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 207 160 

Olemasolevate amortiseerunud 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine m 2135 334 850 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 605 108 900 

sh isevoolse kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine ühises kaevikus m 1530 196 250 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 33 29 700 

Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine m 655 83 683 

Libatse küla reovee peapumpla ning ettevõtete 

reoveepumpla rekonstrueerimine kmpl 2 62 600 

Uuringud, projekteerimine 5%    34 415 

Ettenägematud kulud 5%     34 415 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     34 415 

Libatse küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2019 

KOKKU:     791 537 

Libatse küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 791 537 

6.3.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2015-2027. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Libatse külas puudub sademeveekanalisatsioon. Libatse küla elamute ümber on 
rajatud üksnes drenaaž. Libatse asula keskosasse koguneb sügiseti ja kevadeti 
sademevesi, mis uputab keldreid ja millel puudub äravool. Sellest lähtuvalt on vajalik 
leida lahendus keskasula sademevee ärajuhtimiseks. Mujal piirkondades on sademe 
ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 
sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt 
sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee 
kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 

Arendamise kava esimeses etapis (2015-2019) on planeeritud rajada 
sademeveetorustik Libatse küla keskuse korrusmajade juurde. Liigne sademe- ja 
drenaaživesi juhitakse rajatava torustiku abil asula keskuses edelas teisel pool Tallinn-
Pärnu maanteed kulgevasse maaparanduse kuivenduskraavi. Torustikud rajatakse 
võimalusel ühises kaevikus koos vee- ja kanalisatsioonitorustikuga. 

Libatse küla perspektiivsed sademevee kanalisatsioonisüsteemid on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 2. 
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Sademeveekanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute maksumus Libatse 
külas on toodud tabelis 49. 

Tabel 49. Libatse küla sademeveekanalisatsiooni arendamiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Sademeveetorustike rajamine Libatse küla 

keskuse korrusmajade piirkonnas m 1010 155 550 

sh sademevee kanalisatsioonitorustike rajamine 

eraldi kaevikus m 260 46 800 

sh sademevee kanalisatsioonitorustike rajamine 

ühises kaevikus m 750 108 750 

Uuringud, projekteerimine 5%   7 778 

Ettenägematud kulud 5%     7 778 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     7 778 

Libatse küla 

sademevee 

kanalisatsiooni 

arendamine 2015-

2019 

KOKKU:     178 883 

Libatse küla sademevee kanalisatsiooni arendamine KOKKU: 178 883 

 

6.4 Vahenurme küla 

6.4.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Vahenurme küla 
ühisveevarustussüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

• Vahenurme küla ühisveevõrgust võetavas joogivees oli viimase vee 
kvaliteedi analüüsi põhjal üle lubatud piirnormi boori sisaldus; 

• Vanemad ühisveevarustuse torustik on käesolevaks ajaks amortiseerunud 
ning esineb lekkeid ja veekadusid; 

• Vahenurme küla korterelamute piirkonnas tuletõrje veevõtukohad           
(-mahutid) puuduvad. 

6.4.2 Perspektiivne veetarve Vahenurme külas 

Vahenurme külas elas 1.01.2014. aasta seisuga 172 elanikku. Vahenurme küla 
ühisveevärgiga on käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 168 elanikku. 

2013. aastal tarbiti Vahenurme küla ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 7210 m3 
vett, ehk ligikaudu 19,8 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 50 on toodud Vahenurme 
küla perspektiivne veetarve. 
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Tabel 50. Vahenurme küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   169 164 160 157 155 154 154 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   163 159 155 152 150 149 149 

Liitunute osakaal % 96 97 97 97 97 97 97 

Ühiktarbimine l/d*in 110 110 110 110 110 110 110 

Elanike veetarve m
3
/d 17,9 17,5 17,1 16,7 16,5 16,4 16,4 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Omatarve m
3
/d 17,6 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Veetarve kokku m
3
/d 36,9 20,7 20,2 19,9 19,6 19,5 19,5 

Veekaod m
3
/d 3,7 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Veetootmine kokku m
3
/d 40,6 22,8 22,3 21,9 21,6 21,5 21,5 

Elanike veetarve  m
3
/a 6 544 6 384 6 223 6 103 6 023 5 982 5 982 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 493 493 493 493 493 493 493 

Omatarve  m
3
/a 6 421 688 672 660 652 648 648 

Veetarve kokku  m
3
/a 13 458 7 565 7 388 7 255 7 167 7 123 7 123 

Veekaod  m
3
/a 1 346 756 739 726 717 712 712 

Veetootmine kokku  m
3
/a 14 804 8 321 8 127 7 981 7 884 7 835 7 835 

Perspektiivne veetarve Vahenurme külas on aastal 2027 ligikaudu 19,5 m3 ööpäevas 
(tabel 50). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 110 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 
Vahenurme küla keskuse elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning täiendavaid 
liitujaid ei lisandu. Ühisveevõrguga liitunud asutused ja ettevõtted puuduvad. 
Veekadude osakaaluna on arvestatud 10 % tarbitud vee kogusest. 

6.4.3 Veevarustuse edasine areng 

Kuna Vahenurme külas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud 
suuremale osale küla keskuse tarbijatele, siis pole ühisveevarustuse arendamise kava 
koostamisel arvestatud täiendavate tarbijate lisandumisega lähiaastatel. Arendamise 
kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) rekonstrueeritakse küla keskuse 
ühisveevarustuse puurkaev-pumpla, tagamaks nõuetele vastav joogivesi Vahenurme 
küla veetarbijatele. Lisaks on arendamise kava lühiajalises perspektiivis (2015-2019) 
planeeritud rekonstrueerida olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi torustikud. 
Pikaajalises perspektiivis (2020-2027) on planeeritud rajada küla keskusesse 
korrusmajade juurde tuletõrje veevõtumahuti.  

Järgnevalt on välja toodud ühisveevarustuse arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Vahenurme külas. 

Vahenurme küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud 
käesoleva töö lisades esitataval joonisel 3. 



 

89 

Ühisveevärgi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis on vajalik rekonstrueerida Vahenurme 
küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla (katastri nr 6155). Eelkõige on vaja leida 
töökindel lahendus tarbijate varustamiseks nõuetele vastava joogiveega. Olemasoleva 
veetöötlusjaamas asuva pöördosmoosi seadme töös on esinenud probleeme, mistõttu 
on ühisveevõrgust võetavas joogivees olnud üle piirnormi nii fluoriidi kui ka boori 
sisaldused. Olemasoleva Vahenurme veetöötlusjaama vee omatarve oli 2013. aastal 
6590 m3 ehk ligikaudu 18,1 m3/d, mis moodustab ligikaudu 48% kogu puurkaevu 
veevõtust. Omatarbe moodustab peamiselt rauaeraldusfiltrite ning pöördosmoosi 
seadme regulaarseks hoolduseks kasutatav vesi. Sellest lähtuvalt on veetöötlusjaama 
elektritarve tarbitud (müüdud) joogivee koguse kohta oluliselt suurem kui vee-
ettevõtte teistes ühisveevarustussüsteemides.  

Tulenevalt eelnevast ning võttes arvesse seda, et olemasolev pöördosmoosi seade ei 
võimalda üleliigse boori eemaldamist joogiveest on otstarbekas kvaliteedi nõuetele 
vastava joogivee saamiseks rajada olemasoleva ühisveevarustuse puurkaevu kõrvale 
madalam puurkaev ning segada erinevate veekihtide vett. Sarnane lahendus on juba 
kasutusel Pärnu-Jaagupi alevis ning Libatse külas. Selleks on vajalik rajada uus 
madalam puurkaev ja pumplahoone ning paigaldada hoonesse elektri- ja 
automaatikaseadmed ning toruarmatuur. Toorvesi uuest puurkaevust pumbatakse 
olemasoleva veetöötlusjaama rauaeraldisfiltritesse ning segatakse seejärel 
olemasoleva sügavama puurkaevu (katastri nr 6155) veega. Eelnevalt on vajalik läbi 
viia eeluuring madalama puurkaevu tootlikkuse ja vee kvaliteedi sobivuse kohta. 
Seejärel on võimalik täpsemalt hinnata antud lahenduse maksumust ning sobivust 
Vahenurme küla ühisveevarustuse arendamisel.  

Vahenurme küla vanemad ühisveevarustuse torustikud on vanusest tingituna 
käesolevaks ajaks amortiseerunud ning halvas seisukorras. Seetõttu on vajalik 
arendamise kava lühiajalises perspektiivis ühisveevarustuse torustikud 
rekonstrueerida. Kuna osad veetorud on rajatud erakinnistutele,  on raskendatud 
torustike hooldustööd, mistõttu paigaldatakse need rekonstrueerimise käigus teede 
äärde.  
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Ühisveevärgi arendamise pikaajaline perspektiiv, 2020-2027 

Kuna Vahenurme küla korruselamute piirkonnas pole tagatud piisav kustutusvee 
kättesaadavus standardi EVS 812-6:2012 tähenduses on arendamise kava pikaajalises 
perspektiivis on planeeritud rajada nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht (-mahuti) 
Vahenurme küla keskuse korruselamute juurde. Veevõtukoht peab olema mahuga 
ligikaudu 160 m3 ning peab võimaldama aastaringset veevõttu. Lisaks on vajalik 
veevõtukoht nõuetekohaselt tähistada. 

Ühisveevärgi arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Vahenurme külas on toodud tabelis 51. 

Tabel 51. Vahenurme küla ühisveevarustuse arendamiseks vajalikud investeeringute 
mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Uuringu läbiviimine ühisveevarustuse 

tarbeks madalama puurkaevu kasutamise 

võimaluse väljaselgitamiseks kmpl 1 10 000 

Vahenurme küla ühisveevarustuse 

puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (sh. 

uue puurkaevu rajamine) kmpl 1 47 692 

Olemasolevate amortiseerunud 

veetorustike rekonstrueerimine   885 123 075 

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi 

kaevikus m 690 89 700 

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises 

kaevikus m 195 24 375 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 10 9 000 

Uuringud, projekteerimine 5%   9 038 

Ettenägematud kulud 5%     9 038 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     9 038 

Vahenurme küla 

ühisveevärgi 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2019 

KOKKU:     207 882 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine 

Vahenurme küla korrusmajade lähedusse kmpl 1 43 200 

Uuringud, projekteerimine 5%     2 160 

Ettenägematud kulud 5%     2 160 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     2 160 

Vahenurme küla 

ühisveevärgi 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2020-2027 

KOKKU:     49 680 

Vahenurme küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine KOKKU: 257 562 

6.4.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Vahenurme küla 
ühiskanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

• Vahenurme küla reoveepuhasti on vanusest tulenevalt käesolevaks ajaks 
amortiseerunud 
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• Vanemad ühiskanalisatsiooni torustikud ning –kaevud on amortiseeru-
nud ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisat-
sioonisüsteemi. 

6.4.5 Vahenurme küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Vahenurme küla reostuskoormus on ligikaudu 163 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Vahenurme küla 
keskuse elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Vahenurme küla perspektiivne 
reovee vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 52). 
Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30 % tarbijatele pumbatud vee kogusest. 

Tabel 52. Vahenurme küla perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  163 159 155 152 150 149 149 

Liitunute osakaal % 96 97 97 97 97 97 97 

Ühiktarbimine l/d*in 110 110 110 110 110 110 110 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 17,9 17,5 17,1 16,7 16,5 16,4 16,4 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 19,3 18,8 18,4 18,1 17,9 17,7 17,7 

Infiltratsioon m
3
/d 9,6 7,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 

Reovesi kokku m
3
/d 28,9 26,4 23,9 23,5 23,2 23,1 23,1 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 6 544 6 384 6 223 6 103 6 023 5 982 5 982 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 493 493 493 493 493 493 493 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 7 037 6 877 6 716 6 596 6 516 6 475 6 475 

Infiltratsioon m
3
/a 3 519 2 751 2 015 1 979 1 955 1 943 1 943 

Reovesi kokku m
3
/a 10 556 9 628 8 731 8 575 8 470 8 418 8 418 

Vahenurme küla elanike poolt, asutustest ning ettevõtetes tekitatud arvutuslik 
perspektiivne reovee vooluhulk on ööpäevas ca 17,7 m3 (vt tabel 52). Vahenurme küla 
reoveepuhasti ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 9,8 kg BHT7/d. Antud 
parameetrid on arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.4.6 Reovee puhastamise alternatiivid 

Arendamise kava lühiajalises perspektiivis tuleb rekonstrueerida olemasolev 
reoveepuhasti. Töö koostajad kaalusid erinevaid reoveepuhastuse alternatiive, 
selgitamaks välja tehnilisest aspektist, keskkonnamõjude seisukohalt ning 
majanduslikult kõige parem lahendus Vahenurme küla reovee puhastamiseks. 

Reoveepuhasti perspektiivse reostuskoormuse arvestamisel on võetud arvesse üksnes 
ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike poolt ning asutustes ja ettevõtetes moodustuva 
olmereoveega. Alternatiivide hulka ei kuulu individuaalsete reovee 
kogumissüsteemide rajamine, kuna küla keskuses on olemas ühiskanalisatsioon ning 
kogumiskaevude rajamine ning tühjendamine kujuneks pikemas perspektiivis 
kulukamaks lahenduseks. Samuti ei kaaluta pikemalt reovee survetorustiku ehitamine 
ja reovee juhtimine lähedalasuvale suuremale reoveepuhastile, kuna selle maksumus 
ületaks mitmekordselt kohapealse reoveepuhasti rajamise maksumust.  
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Seega on Vahenurme külas tekkiva reovee puhastamiseks kaalutud järgnevaid 
alternatiive:  

Alternatiiv A – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine individuaallahendusega 
aktiivmuda tehnoloogial põhineva reoveepuhastina. 

Alternatiiv B – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine aktiivmuda 
tehnoloogial põhineva annuspuhastina. 

Alternatiiv C – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine biokile tehnoloogial 
põhineva reoveepuhastina. 

6.4.6.1 Alternatiiv A – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine 
individuaallahendusega aktiivmuda tehnoloogial põhineva reoveepuhastina 

Olemasolev reoveepuhasti rekonstrueeritakse individuaallahendusega aktiivmuda  
tehnoloogial põhineva reoveepuhastina. Olemasolevad reoveepuhasti territooriumil 
olevad BIO-50 ja BIO-100 tüüpi aktiivmudapuhasti mahutid likvideeritakse ning 
rajatakse uued protsessimahutid. Rekonstrueeritakse ka reoveepuhasti tehnohoone, 
millesse paigaldatakse madalsurve kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori 
keemiliseks sadestamiseks vajaliku kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. 
Aeratsioonisüsteemis kasutatakse õhu viimiseks reovette peenmulldifuusoreid. Lisaks 
rekonstrueeritakse reoveepuhasti territooriumil asuv reovee peapumpla. Liigmuda 
tihendatakse selleks ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks lähimale 
suuremale reoveepuhastile. Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse uus 
piirdeaed ning puhastini rajatakse korralik juurdepääsutee.  

Alternatiiv A hinnanguline maksumus on 149 740 eurot. 

6.4.6.2 Alternatiiv B – Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine aktiivmuda 
tehnoloogial põhineva annuspuhastina 

Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueeritakse aktiivmuda  tehnoloogial põhineva 
annuspuhastina. Olemasolevad reoveepuhasti territooriumil olevad BIO-50 ja BIO-
100 tüüpi aktiivmudapuhasti mahutid likvideeritakse ning rajatakse uued 
protsessimahutid. Rekonstrueeritakse ka reoveepuhasti tehnohoone, millesse 
paigaldatakse madalsurve kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori 
keemiliseks sadestamiseks vajaliku kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. 
Aeratsioonisüsteemis kasutatakse õhu viimiseks reovette peenmulldifuusoreid. Lisaks 
rekonstrueeritakse reoveepuhasti territooriumil asuv reovee peapumpla. Liigmuda 
tihendatakse selleks ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks lähimale 
suuremale reoveepuhastile. Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse uus 
piirdeaed ning puhastini rajatakse korralik juurdepääsutee.  

Alternatiiv B hinnanguline maksumus on 135 280 eurot. 
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6.4.6.3 Alternatiiv C - Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine biokile 
tehnoloogial põhineva reoveepuhastina 

Olemasolevad BIO-50 ja BIO-100 tüüpi reoveepuhasti mahutid ja tehnohoone 
likvideeritakse ning rajatakse uus biokiletehnoloogial põhinev tehasevalmidusega 
reovee kompaktpuhasti. Rekonstrueeritavasse reoveepuhasti tehnohoonesse 
paigaldatakse madalsurve kompressorid (2 tk), võreseade ja seadmed fosfori 
keemiliseks sadestamiseks vajaliku kemikaali hoidmiseks ja doseerimiseks. Lisaks 
rekonstrueeritakse reoveepuhasti territooriumil asuv reovee peapumpla. Liigmuda 
tihendatakse selleks ette nähtud mahutis ning veetakse käitlemiseks lähimale 
suuremale reoveepuhastile. Rekonstrueeritava reoveepuhasti ümber rajatakse uus 
piirdeaed ning puhastini rajatakse korralik juurdepääsutee. 

Alternatiiv C hinnanguline maksumus on 130 790 eurot. 

Reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulud hõlmavad elektri-, kemikaali- ja 
tööjõukulu ning saastetasusid, proovide analüüsi ja liigmuda äraveo maksumust. 
Hinnanguliselt on kõigi reovee puhastamise alternatiivsete lahenduste 
ekspluatatsioonikulud võrreldavad, olles ligikaudu 6800 eurot aastas.   

6.4.6.4 Sobivaima alternatiivi valik ja põhjendamine 

Vastavalt alternatiivide analüüsile on rajamismaksumuse põhjal odavaimaks 
lahenduseks biokile tehnoloogial põhineva kompaktpuhasti rajamine (Alternatiiv C) 
ning kallimaks lahenduseks individuaallahendusega aktiivmudatehnoloogial põhineva 
reoveepuhasti rajamine (Alternatiiv A). Kuna opereerimise maksumused on 
alternatiivsete reoveepuhasti lahenduste korral võrdlemisi sarnased, kujuneb pikemas 
perspektiivis odavaimaks lahenduseks rajamismaksumuse poolest soodsaim 
alternatiiv.  

Võrreldes aga aktiivmudatehnoloogial põhinevate puhastuslahendustega on 
biokiletehnoloogial põhinevatel kompaktpuhastitel mõningaid tehnilisi puudusi. 
Peamised puudused võrreldes aktiivmudapuhastiga on väiksem koormustaluvus ning 
võimalik järelpuhastuse vajadus. Samuti pole mitmed varasemalt kasutusel olnud 
kompaktpuhastid näidanud head töökindlust ning uute kompaktpuhastite puhul 
kogemus nende eluea seisukohalt puudub. Antud juhul on siiski arvestatud, et 
kompaktpuhasti eluiga on 40 aastat, kuid tegelikkuses võib see olla väiksem, mistõttu 
kulutused puhastile võivad olla mõnevõrra suuremad. Kompaktpuhastite puuduseks 
on ka see, et puudub laiendamise võimalus, juhul kui koormus puhastile tulevikus 
suureneb. 

Kuna aga tegemist on väiksema reoveepuhastiga, mille koormus on alla 300 
inimekvivalendi, on nõuded suublasse juhitavale heitveele leebemad. Seetõttu ei 
pruugi individuaallahendusega aktiivmudapuhasti rajamine ennast õigustada. Seetõttu 
on sobilikuks alternatiiviks Vahenurme külas tekkivate reovete puhastamiseks 
aktiivmuda- ja/või biokiletehnoloogial põhineva kompaktpuhasti rajamine. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas on Vahenurme küla reoveepuhasti 
maksumuse korral arvestatud biokile tehnoloogial põhineva kompaktpuhasti rajamise 
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maksumusega, kuid lõplik reoveepuhasti valik tehakse hilisema projekteerimise 
käigus. Seda eelkõige seetõttu, et käesolevas alternatiivide analüüsis hinnatud 
rajamis- ja ekspluatatsioonikulude arvestuse täpsuseks võib pidada ±5...10%, mistõttu 
võib öelda, et reoveepuhastuse intensiivtehnoloogiate rajamise maksumused on 
sisuliselt võrdsed. Reoveepuhastite rajamismaksumuste, ekspluatatsioonikulude ning 
tehnilise lahenduse põhjal pole konkurentsi piiramata võimalik ühte eelistatumat 
bioloogilise puhastuse tehnoloogilist lahendust määrata, mistõttu protsessi täpne 
konfiguratsioon valitakse vastavalt hanke tulemusele. Investeeringu suuruse 
hindamisel on lähtutud odavamast lahendusest, milleks vastavalt alternatiivide 
analüüsile on biokile tehnoloogial põhinev kompaktpuhasti lahendus. 

6.4.7 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Vahenurme küla keskuses elavatest 
elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Lisaks elanikele on arvestatud ka 
ettevõtete ja asutuste reoveega. 

Kuna olemasolev Vahenurme külas töös olev BIO-50 tüüpi reoveepuhasti on 
käesolevaks ajaks amortiseerunud, siis on vajalik see lühiajalises perspektiivis (2015-
2019) rekonstrueerida. Vastavalt alternatiivide analüüsile rekonstrueeritakse 
Vahenurme küla reoveepuhasti aktiivmuda- ja/või biokiletehnoloogial põhineva 
kompaktpuhastina. Vahenurme küla vanemad kanalisatsioonitorustikud on rajatud 
valdavalt enam kui 30 aastat tagasi, mistõttu võib eeldada, et käesoleval ajaks on 
torustikud amortiseerunud. Seetõttu on vajalik need rekonstrueerida. Vahenurme küla 
vanemate ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine reoveekogumisala piires on 
planeeritud arendamise kava lühiajalisse perspektiivi (2015-2019). 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Vahenurme külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Kuna olemasolev Vahenurme küla reoveepuhasti (BIO-50) on käesolevaks ajaks 
amortiseerunud vajab puhasti rekonstrueerimist esimeses järjekorras. Vastavalt 
alternatiivide analüüsile rekonstrueeritakse Vahenurme küla reoveepuhasti 
aktiivmuda- ja/või biokiletehnoloogial põhineva kompaktpuhastina. 

Tulenevalt vanusest on amortiseerunud ka olemasolevad vanemad ühiskanalisatsiooni 
ning kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud küla keskuse loodeosas. 
Kuna Vahenurme küla ümbruses on põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud, võib 
amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest ning -kaevudest pinnasesse imbuv reovesi 
põhjustada maapinnalähedase põhjaveekihi reostumist. Seega on vajalik 
olemasolevad amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud ning kaevud 
rekonstrueerida. Kuna osad torustikud on rajatud erakinnistutele, on raskendatud 
torustike hooldustööd, mistõttu paigaldatakse need rekonstrueerimise käigus teede 
äärde. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine toimub koos veetorustike 
rekonstrueerimise, kuna sellisel juhul on võimalik rajada torustikud ühises kaevikus. 
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Lisaks on vajalik rekonstrueerida ka Vahenurme reoveepuhasti territooriumil asuv 
reovee peapumpla. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Vahenurme külas on toodud tabelis 53. 

Tabel 53. Vahenurme küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Olemasolevate amortiseerunud isevoolsete 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Vahenurme külas m 350 57 675 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 155 27 900 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine ühises kaevikus m 195 24 375 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 6 5 400 

Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine m 30 3 900 

Reovee peapumpla rekonstrueerimine kmpl 1 30 000 

Vahenurme küla reoveepuhasti 

rekonstrueerimine kmpl 1 113 730 

Uuringud, projekteerimine 5%   10 265 

Ettenägematud kulud 5%     10 265 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     10 265 

Vahenurme küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2019 

KOKKU:     236 101 

Vahenurme küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 236 101 

6.4.8 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2015-2027. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Vahenurme asulas on töötav sademevee kanalisatsioon korruselamute piirkonnas. 
Torustiku pikkus on ca 410 m. Torustik on korras ja seda rekonstrueerida ei ole vaja. 
Sademevesi juhitakse Pärnu-Jaagupi-Kalli tee äärsesse kraavi. Mujal on sademetevee 
ärajuhtimine on lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et 
sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. Perspektiivis on vajalik regulaarselt 
sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks vihmavalingute ajal liigvee 
kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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6.5 Tõrdu küla 

6.5.1 Veevarustuse peamised probleemid 

Ühisveevarustuse toimimises käesoleval ajal suuremad probleemid puuduvad. TÕrdu 
küla keskuses on üks veevõrk, mis on viimastel aastatel rekonstrueeritud. Käesoleval 
ajal tarbitakse uue puurkaevu vett. Veevõrgust võetav vesi vastab peale 
rauaeraldusfiltrite paigaldamist joogivee kvaliteedi nõuetele (SM 31.07.2001. a 
määrus nr 82). 

6.5.2 Perspektiivne veetarve Tõrdu külas 

Tõrdu külas elas 1.01.2014. a seisuga 44 elanikku. Tõrdu küla ühisveevärgiga on 
käesoleval ajal ühendatud ligikaudu 15 elanikku. Lisaks kasutavad ühisveevärgi vett 
ka Hooldekodu elanikud ning piirkonna ettevõtted. 

2013. aastal tarbiti Tõrdu küla ühisveevarustuse puurkaevust ligikaudu 1849 m3 vett, 
ehk ligikaudu 5,1 m3 ööpäevas. Alljärgnevas tabelis 54 on toodud Tõrdu küla 
perspektiivne veetarve. 

Tabel 54. Tõrdu küla perspektiivne veetarve 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

Elanike arv   43 42 42 42 42 42 42 

ÜV-ga ühendatud elanike 

arv   15 14 14 14 14 14 14 

Liitunute osakaal % 34 34 33 33 33 33 33 

Ühiktarbimine l/d*in 104 104 104 104 104 104 104 

Elanike veetarve m
3
/d 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Veetarve kokku m
3
/d 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Veekaod m
3
/d 1,3 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Veetootmine kokku m
3
/d 5,8 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Elanike veetarve  m
3
/a 1 632 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 

Asutuste ja ettevõtete 

veetarve  m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Veetarve kokku  m
3
/a 1 632 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 

Veekaod  m
3
/a 490 319 239 239 239 239 239,1 

Veetootmine kokku  m
3
/a 2 122 1 913 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 

Perspektiivne veetarve Tõrdu külas on aastal 2027 ligikaudu 4,4 m3 ööpäevas (tabel 
54). Perspektiivse veetarbe puhul on arvestatud, et keskmiselt tarbivad elanikud 
ööpäevas 104 liitrit vett. Veetarbe prognoosi puhul on arvestatud, et suurem enamus 
Tõrdu küla keskuse elanikest on liitunud ühisveevarustusega ning täiendavaid liitujaid 
ei lisandu. Ühisveevõrguga liitunud asutused ja ettevõtted puuduvad. Veekadude 
osakaaluna on arvestatud 15 % tarbitud vee kogusest. 
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6.5.3 Veevarustuse edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 
ühisveevärgiga ühendatud suurem osa Tõrdu küla keskuses elavatest elanikest ning 
täiendavaid liitujaid ei lisandu.  

Tõrdu küla ühisveevärk on viimastel aastatel kogu ulatuses rekonstrueeritud ning on 
heas seisukorras. Sellest lähtuvalt täiendavaid investeeringuid ühisveevärgi 
arendamiseks ja rekonstrueerimiseks pole arendamise kava perioodi jooksul ette näha. 

Tõrdu küla olemasolevad ja perspektiivsed ÜVK rajatised on kirjeldatud käesoleva 
töö lisades esitataval joonisel 4. 

6.5.4 Kanalisatsioonisüsteemi peamised probleemid 

Alljärgnevalt on toodud peamised probleemid, mis esinevad Tõrdu küla 
ühiskanalisatsioonisüsteemi toimimisel käesoleval ajal. 

• vanemad ühiskanalisatsiooni torustikud ning –kaevud on amortiseerunud 
ning toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsiooni-
süsteemi 

6.5.5 Tõrdu küla perspektiivne reostuskoormus 

Prognoositav Tõrdu küla reostuskoormus on ligikaudu 42 ie. Perspektiivis on 
arvestatud, et ühiskanalisatsiooniga on liitunud suurem enamus Tõrdu küla keskuse 
elanikest ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Tõrdu küla perspektiivne reovee 
vooluhulk ja reostuskoormus on toodud alljärgnevas tabelis (tabel 56). 
Infiltratsioonivee osakaal moodustab ca 30% tarbijatele pumbatud vee kogusest. 

Tabel 56. Tõrdu küla perspektiivne reovee vooluhulk. 
Parameeter Ühik 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 

ÜK-ga ühendatud elanike arv  15 14 14 14 14 14 14 

Liitunute osakaal % 34 34 33 33 33 33 33 

Ühiktarbimine l/d*in 104 104 104 104 104 104 104 

Elanike kanalisatsioon m
3
/d 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/d 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Infiltratsioon m
3
/d 2,2 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Reovesi kokku m
3
/d 6,7 6,1 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Elanike kanalisatsioon m
3
/a 1 632 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 

Asutuste ja ettevõtete 

kanalisatsioon m
3
/a 0 0 0 0 0 0 0 

Kanalisatsioon kokku m
3
/a 1 632 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 

Infiltratsioon m
3
/a 816 638 478 478 478 478 478 

Reovesi kokku m
3
/a 2 448 2 232 2 073 2 073 2 073 2 073 2 073 

Tõrdu küla elanike poolt, asutustest ning ettevõtetes tekitatud arvutuslik perspektiivne 
reovee vooluhulk on ööpäevas ca 4,4 m3 (vt tabel 56). Tõrdu küla reoveepuhasti 
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ööpäevane reostuskoormus on ligikaudu 2,5 kg BHT7/d. Antud parameetrid on 
arvutuslikud ning võivad mõnevõrra erineda reaalsest olukorrast. 

6.5.6 Kanalisatsioonisüsteemi edasine areng 

Arendamise kava koostamisel on arvestatud, et perspektiivis (aastal 2027) on 
ühiskanalisatsiooniga ühendatud suurem osa Tõrdu küla keskuses elavatest elanikest 
ning täiendavaid liitujaid ei lisandu. Lisaks elanikele on arvestatud ka ettevõtete ja 
asutuste reoveega. 

Tõrdu küla reoveepuhasti on rajatud 2009. aastal. Reoveepuhasti koosneb 
kolmekambrilisest septikust, reoveepumplast, pinnasfiltersüsteemist ning 
väljavoolukaevust. Reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldiselt heitvee 
vastavuse vee-erikasutusloa nõuetele. Nõuetekohase reoveepuhastuse tagamiseks on 
vajalik olemasolevat Tõrdu reoveepuhastit (sh reoveepumplat) ning 
kanalisatsioonisüsteeme regulaarselt hooldada.  

Tõrdu küla vanemad kanalisatsioonitorustikud on rajatud valdavalt enam kui 30 aastat 
tagasi, mistõttu võib eeldada, et käesoleval ajaks on torustikud amortiseerunud. 
Seetõttu on vajalik need rekonstrueerida. Tõrdu küla ühiskanalisatsiooni torustike 
rekonstrueerimine on planeeritud arendamise kava lühiajalisse perspektiivi (2015-
2019). 

Järgnevalt on välja toodud ühiskanalisatsiooni arendamise etapid ning vajalikud 
tegevused Tõrdu külas. 

Kanalisatsioonisüsteemi arendamise lühiajaline perspektiiv, 2015-2019.  

Tulenevalt vanusest on amortiseerunud ka olemasolevad ühiskanalisatsiooni ning 
kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud küla keskuses. Kuna Tõrdu küla 
ümbruses on põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud, võib amortiseerunud 
kanalisatsioonitorustikest ning -kaevudest pinnasesse imbuv reovesi põhjustada 
maapinnalähedase põhjaveekihi reostumist. Seega on vajalik olemasolevad 
amortiseerunud ühiskanalisatsiooni torustikud ning kaevud rekonstrueerida. Kuna 
osad torustikud on rajatud erakinnistutele, on raskendatud torustike hooldustööd, 
mistõttu paigaldatakse need rekonstrueerimise käigus teede äärde. 

Ühiskanalisatsiooni arendamiseks ja rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute 
maksumus Tõrdu külas on toodud tabelis 57 
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Tabel 57. Tõrdu küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks vajalikud 
investeeringute mahud. 

Projekti osa Tegevused Ühik Kogus Kokku 

(Eurot) 

Olemasolevate amortiseerunud isevoolsete 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Tõrdu külas m 605 115 200 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 605 108 900 

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine ühises kaevikus m 0 0 

sh majaühenduste rekonstrueerimine tk 7 6 300 

Uuringud, projekteerimine 5%   5 760 

Ettenägematud kulud 5%     5 760 

Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%     5 760 

Tõrdu küla 

ühiskanalisatsiooni 

arendamine ja 

rekonstrueerimine 

2015-2019 

KOKKU:     132 480 

Tõrdu küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja arendamine KOKKU: 132 480 

6.5.7 Sademeveesüsteemi edasine areng 

Sademeveesüsteemide arendamine aastatel 2015-2027. Tulenevalt Euroopa Liidu 
Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti veemajanduspoliitika 
strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, 
kanalisatsioon ja pinnase- ja pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast 
(vesikondade veemajanduskavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise 
printsiibi kohaselt, mis tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide 
käsitlemist tulenevalt vee liikumisest veekogu valgala piirides. 

Tõrdu külas on sademevee kanalisatsioon olemas Halinga turvakodu ümbruses (ca 90 
m torustikku). Mujal on sademetevee ärajuhtimine lahendatud kraavitusega. Lisaks 
kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 
Perspektiivis on vajalik regulaarselt sademeveesüsteeme ja kraave hooldada vältimaks 
vihmavalingute ajal liigvee kogunemist madalamatesse piirkondadesse. 
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7. Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, priori teedid ning 
võimalused 

Tabelis 58 on kokkuvõtlikult välja toodud investeeringute maht, mis on vajalik 
Halinga valla ÜVK süsteemide kaasajastamiseks ning rajamiseks arendamise kava 
perioodi jooksul. Investeeringu kogusumma, mis on vajalik ÜVK süsteemide (sh 
sademeveesüsteemide) arendamiseks ja rekonstrueerimiseks on suurusjärgus 3,29 
miljonit eurot  (ilma käibemaksuta). Tuleb arvestada, et investeeringu suurus on välja 
arvutatud vastavalt tabelis 39 toodud hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% 
vahemikus erineda reaalsetest ehitushindadest. 

Investeeringute tegemisel tuleb arvestada ka rahaliste finantseerimisvõimalustega 
ning EL poolt kehtestatud direktiividega, millele peavad ÜVK süsteemid vastama, et 
vähendada elanikkonna terviseriske ning keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud 
investeeringud eelkõige EL direktiividest tulenevate kohustuste tähtaegasid ja 
elanikkonna maksevõimet arvestades. ÜVK torustike ehitamine üksnes valla (või vee-
ettevõtte) omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu 
võimalik. Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Töös on arvestatud, et finantsabi taotletakse planeeritavate tegevuste tarbeks 
siseriiklikest allikatest (KIK). KIK toetus ÜVK rajatiste rekonstrueerimisel ja 
rajamisel on kuni 85% projekti maksumusest. KIK veeprogrammi rahastatavate 
investeeringute puhul eeldatakse, et KOV ja vee-ettevõtte omafinantseering ÜVK 
süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral moodustab 15%. Sademevee-
süsteemide rajamise ja rekonstrueerimise korral on arvestatud, et (KOV) 
omafinantseering moodustab 50%. Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga.  

Tabelis 58 on välja toodud ka Halinga vallas arendatavate projektide planeeritavad 
teostamise ajad ning eeldatav valla (või vee-ettevõtte) omafinantseeringu suurus. 
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Tabel 58. Halinga valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud. 

Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019     597 789 89 668 OV, vee-ettevõte, KIK 

Veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine Pärnu-Jaagupi alevis   m 3545 574 214 86 132   

sh veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine eraldi kaevikus   m 915 136 793 20 519   

sh veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine ühises kaevikus   m 2630 368 077 55 212   

sh majaühenduste rajamine ja rekonstrueerimine   tk 67 69 345 10 402  

Ülase tn puurkaev-pumpla hoone likvideerimine ning puurkaevu 

konserveerimine   kmpl 1 4 140 621   

Kooli tn puurkaev-pumpla hoone likvideerimine ning puurkaevu 

tamponeerimine   kmpl 1 7 360 1 104  

Tuletõrjehüdrantide rajamine ja rekonstrueerimine   tk 7 12 075 1 811  

Pärnu-Jaagupi alevi ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019     752 819 112 923 OV, vee-ettevõte, KIK 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine Pärnu-

Jaagupi alevis   m 3060 552 077 82 812   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine 

eraldi kaevikus   m 670 138 690 20 804   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine 

ühises kaevikus   m 2390 338 867 50 830   

sh majaühenduste rekonstrueerimine ja rajamine   tk 72 74 520 11 178   

Survekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine   m 725 94 252 14 138   

Reoveepumplate rekonstrueerimine ja rajamine   kmpl 3 106 490 15 974  

Pärnu-Jaagupi alevi sademevee kanalisatsiooni arendamine ja 

rekonstrueerimine 2015-2019     6 038 3 019 OV, KIK 

Sademeveetorustiku rajamine Ülase tänava piirkonda   m 45 6 038 3 019  

sh sademevee torustiku rajamine ühises kaevikus   m 45 6 038 3 019  

Libatse küla ühisveevärgi arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019     334 612 50 192 OV, vee-ettevõte, KIK 

Libatse küla keskuse puurkaev-pumpla  rekonstrueerimine   kmpl 1 55 200 8 280   

Olemasolevate amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine Libatse külas   m 1645 269 062 40 359   

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus   m 75 11 213 1 682   

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises kaevikus   m 1570 224 729 33 709   

sh majaühenduste rekonstrueerimine   tk 32 33 120 4 968   
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Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

Tuletõrje hüdrantide rajamine   kmpl 6 10 350 1 553   

Libatse küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019     791 537 118 731 OV, vee-ettevõte, KIK 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Libatse külas   m 2135 385 078 57 762   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus   m 605 125 235 18 785   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ühises kaevikus   m 1530 225 688 33 853   

sh majaühenduste rekonstrueerimine   tk 33 34 155 5 123   

Libatse küla survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine   m 655 96 236 14 435   

Libatse küla reovee peapumpla rekonstrueerimine   kmpl 2 71 990 10 799   

Libatse küla reoveepuhasti rekonstrueerimine/rajamine   kmpl 1 238 234 35 735   

Libatse küla sademevee kanalisatsiooni arendamine 2015-2019     178 883 89 441 KOV, KIK 

Sademeveetorustiku rajamine Libatse küla keskuse korruselamute piirkonda   m 1010 178 883 89 441  

sh sademevee torustiku rajamine eraldi kaevikus  m 260 53 820 26 910  

sh sademevee torustiku rajamine ühises kaevikus   m 750 125 063 62 531  

Vahenurme küla ühisveevõrgu arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019     207 882 31 182 OV, vee-ettevõte, KIK 

Veetorustike rekonstrueerimine Vahenurme külas   m 885 141 536 21 230   

sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus   m 690 103 155 15 473   

sh veetorustike rekonstrueerimine ühises kaevikus   m 195 28 031 4 205   

sh majaühenduste rekonstrueerimine   tk 10 10 350 1 553   

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (sh uue puurkaevu rajamine)   kmpl 1 54 846 8 227   

Uuringu läbiviimine ühisveevarustuse tarbeks madalama puurkaevu 

kasutamise võimaluse väljaselgitamiseks   kmpl 1 11 500 1 725   

Vahenurme küla ühisveevõrgu arendamine 2020-2027     49 680 7 452 OV, KIK 

Tuletõrje veevõtumahuti rajamine Vahenurme küla korrusmajade lähedusse   tk 1 49 680 7 452  

Vahenurme küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019     236 101 35 415 OV, vee-ettevõte, KIK 

Olemasolevate amortiseerunud kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine 

Vahenurme külas   m 350 66 326 9 949   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus   m 155 32 085 4 813   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ühises kaevikus   m 195 28 031 4 205   

sh majaühenduste rekonstrueerimine   m 6 6 210 932   

Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine   m 30 4 485 673   
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Projekti nimetus Periood Ühik Kokku 

Kogumaksumus*, 

eur 

Omaosalus**, 

eur Rahastajad 

Reovee peapumpla rekonstrueerimine   kmpl 1 34 500 5 175   

Vahenurme küla reoveepuhasti rekonstrueerimine   kmpl 1 130 790 19 618   

Tõrdu küla ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2015-2019     132 480 19 872 OV, vee-ettevõte, KIK 

Olemasolevate amortiseerunud isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine Tõrdu külas   m 605 132 480 19 872   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus   m 605 125 235 18 785   

sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ühises kaevikus   m 0 0 0   

sh majaühenduste rekonstrueerimine   tk 7 7 245 1 087   

Investeeringud kokku 2015-2019     3 238 140 550 443   

Investeeringud kokku 2020-2027     49 680 7 452   

Kõik kokku       3 287 820  557 895    

*  Hinnad sisaldavad projekteerimise, projektijuhtimise, järelvalve ning uuringute kulusid, mis moodustavad koos ettenägematute kuludega projekti maksumusest kuni 15% 

** Arvestatud, et süsteemide väljaarendamiseks taotletakse kohaliku omavalitsuse (või vee-ettevõtte) poolt raha KIK-ist. Omaosaluseks ÜVK süsteemide rekonstrueerimisel ning 
arendamisel on KIK-ist taotlemisel arvestatud 15%. Sademeveesüsteemide arendamisel on arvestatud, et omafinantseering moodustab 50%. 
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Tabelis 58 toodud projektide maksumustes ei ole kajastatud käibemaksu ning 
maksumused on arvestatud praegustes (2014. a) hindades. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 
protseduur, mistõttu seda käesoleva arendamise kava raames ei teostata. 

Töö järgmises peatükis (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on ÜVK teenuse hinna 
kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks ehitushindade tõusu. Keskmiselt on 
prognoositud ehitushinna tõusuks aastatel 2015-2027 ligikaudu 2,5-4,5% aastas. 
Seejuures täpne projekti maksumus määratakse konkreetsete ehitajate poolsete 
hinnapakkumistega ning seetõttu ei pruugi pikaajaline investeeringute planeerimine 
kirjeldatud finantsskeemi alusel ühtida reaalse turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariif 

Käesoleva arendamise kava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema 
arendamise kava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ÜVK-ga liitumise 
tasu. Lõplikud tariifid töötab välja vee-ettevõte ning kooskõlastab Halinga 
Vallavalitsus.  

7.2.1 Tariifide kehtestamise põhimõtted 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 
vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud ÜVK süsteemi ning kes 
hakkavad tasuma teenuse eest. Otstarbekas on määrata tariifid tarbitava vee hulga 
järgi.  

Väga oluline on ÜVK tariifide kujundamisel arvestada elanike maksevõimega. 
Tariifid peaksid jääma vahemikku 2-3% leibkonna netosissetulekutest. Keskmiseks 
leibkonnaliikme kuu netosissetulekuks on võetud ca 380,5 eurot (2012. aasta 
Statistikaameti andmed Pärnumaa kohta).  

ÜVK tariifide kujundamisel lähtutakse teostatavate investeeringute omaosalusest 
(15%) ja ekspluatatsioonikuludest, mis on arvutatud praegustes hindades. Lisaks tuleb 
arvestada nii ehitushindade kui ka tarbijahindade tõusuga arendamise kava perioodi 
vältel. Töö tabelis 59 on välja toodud koondtabel ÜVK tariifide kujunemisest. Tabelis 
toodud ÜVK tariifide korral on arvestatud olemasolevate ÜVK objektide 
amortisatsioonikulusid üksnes omafinantseeringu osas, mis näiteks Pärnu-Jaagupi 
alevis 2013. aastal teostatud ÜVK rajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise 
projektide korral oli ligikaudu 19,7 % projekti abikõlbulikest kuludest. 

Arvestades palgatõusuks KIK-i ametlikud prognoosandmed 
(http://www.struktuurifondid.ee/file.php?10147208), võiks 2027. aastal Pärnumaa 
leibkonnaliikme netosissetulek olla ligikaudu 935,5 eurot. Maksimaalseks ÜVK tariifi 
suurusjärguks peetakse 2-3 % netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 18,7-
28,1 eurot inimese kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 90 l inimese 
kohta ööpäevas, siis annab see tarbimiseks ligikaudu 2,7 m3 vett inimese kohta kuus.  

Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks aastaks 
2027 ilma käibemaksuta 6,9-10,4 eurot. Tegemist on arvutuslike numbritega ning 
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tegelik situatsioon võib erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Halinga valla ÜVK 
arendamise kava korraline ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis võimaldab 
analüüse korrigeerida. Põhjendatud ÜVK teenuse hinna kalkulatsiooni skeem on 
esitatud järgnevalt. 

Tariifide määramise eesmärgid (ÜVVKS): 

– tootmiskulude katmine 

– investeeringud olemasolevate ÜVK süsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

– kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine 

– keskkonnakaitse tingimuste täitmine 

– põhjendatud tulukus 

– ÜVK arendamine vastavalt ÜVK arendamise kavale piirkonnas, kus ÜVK-ga 
ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud 
enne 1999. aasta 22. märtsi. 

ÜVK teenuse hind koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele 
lisanduvast plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. ÜVK 
teenuse hinna kujundamise tabelis on arvestatud KIK-i kaudu rahastatavate projektide 
amortisatsioonikulusid tehtavatelt investeeringutelt 15%-liselt. 

I Veetootmise omahind : 

1. Elektrienergia maksumus. 

2. Amortisatsioonikulud 2,5% a. puurkaev-pumplate, torustike ja mahutite 
rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende amortisatsiooni-
aeg on 40 aastat. 

3. Ressursimaks, mis devoni kuni Ordoviitsiumi-Kambriumi veele on 2014. 
aastast 8,07 senti/m3. Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee hulga, 
mitte tarbitava vee hulga alusel.  

4. Töötasud inimestele, kes haldavad veevarustussüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 5,8-6,7% aastas). 

5. Administreerimiskuludena on arvestatud 0,05 eurot/m3 tarbitud vee kohta. 
Lisaks on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal. 

6. Remondikuludena on arvestatud keskmiselt ligikaudu 0,1 eurot/m3 tarbitud 
vee kohta. Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi 
põhjal. 

II Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Reovee puhastamise ja pumpamise elektrikulud.  

2. Amortisatsioonikulud 2,5% a. reoveepumplate, torustike ja reoveepuhastite 
rekonstrueerimis-/rajamismaksumusest, arvestades, et nende amortisatsiooni-
aeg on 40 aastat. 

3. Töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme (arendamise kava 
perioodil on palkade tõusuks arvestatud 5,8-6,7% aastas); 
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4. Saastetasud on arvestatud reovee puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et 
vett puhastatakse vastavalt vee-erikasutusloas väljastatud tingimustele. 

5. Administreerimiskuludena on arvestatud 0,05 eurot/m3 tarbitud vee kohta. 
Lisaks on arvestatud kulude suurenemist THI prognoosi põhjal. 

6. remondikuludena on arvestatud keskmiselt ligikaudu 0,1 eurot/m3 müüdud 
reovee kohta. Lisaks on arvestatud remondikulude suurenemist THI prognoosi 
põhjal. 

Seega võiks Halinga vallas arenguperioodi jooksul kujuneda vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku ligikaudu 6,24 eur/m3. 

Välja kujunenud hind on praegusest hinnast küll kõrgem, kuid elanikkonna heaolu ja 
maksevõime kasvades siiski aktsepteeritav (kuni 2,0% leibkonnaliikme kuu 
sissetulekust). ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-
ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse optimeerimisega 
pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus ning 
hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest 
tingimustest). ÜVK teenuse kujunev hind on näidatud tabelis 59, kus on muuhulgas 
arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga.  

Oluline on arvesse võtta, et allpool toodud tabelit ei saa ega tohi kasutada ÜVK hinna 
kehtestamiseks Halinga vallas, kuid kindlasti tuleb tariifide kujundamisel arvestada 
finantsanalüüsi peatükis kirjeldatud põhimõtteid, mille alusel kujuneb veetootmise ja 
reovee puhastamise omahind. ÜVK teenuse hind Halinga valla ÜVK süsteemide 
aladel peaks ka edaspidi olema sama nii eraõiguslikel isikutel kui ka juriidilistel 
isikutel. Erinev reoveeteenuse hind juriidilistel isikutel on põhjendatud nt siis, kui 
ettevõtte tegevuse tulemusena tekib reovett, mille reoainete sisaldus on kõrgem 
olmereovee parameetritest. Vastavalt Halinga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
liitumise ja kasutamise eeskirjale on reovesi jaotatud gruppidesse BHT7 
kontsentratsioonide alusel ning vastavalt sellele on määratud hinnakoefitsient reovee 
maksustamisel. 

Käesolevas arendamise kavas toodud ÜVK teenuse prognoositavad tariifid (tabel 59) 
iseloomustavad üksnes Halinga valla veetootmise ja reovee puhastamise omahinda 
ning sellele lisanduvat plaanilist kasumit. ÜVK teenuse tariifi prognoos on koostatud 
kogu Halinga valla (Pärnu-Jaagupi alevi ning Libatse, Vahenurme ja Tõrdu külade) 
kohta lähtuvalt perspektiivsetest ÜVK teenuse mahtudest ning veetootmise ja reovee 
puhastamise kuludest. Perspektiivne ÜVK teenuse tariif Halinga vallas kehtestatakse 
vee-ettevõtte tegevuspiirkonna põhiselt ning selle kooskõlastab Halinga Vallavalitsus. 

Alljärgnevas tabelis kajastatud ÜVK teenuste hind sisaldab käibemaksu. Tabelist on 
näha, et ÜVK hindu tuleb järk-järgult tõsta, kuna vee ja reovee hind peab sisaldama 
nii ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid. 
Kuigi perspektiivse ÜVK tariifi prognoosimisel on arvestatud amortisatsioonikulusid 
üksnes teostatavate investeeringute omaosaluse põhjal, on vee-ettevõtluse 
jätkusuutlikkuse tagamiseks Halinga vallas vajalik pikemas perspektiivis jõuda 
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etalontariifiga tähistatud ÜVK tariifini, mis arvestab teostatavate investeeringute 
amortisatsioonikulu 100%-lisena (vt. tabelis 59 esitatud etalontariif). 

Arendamise kava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, nagu seda on 
arendamise kavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida palkade tõusu 
ja inflatsiooninäitajate muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja aasta tagant 
arendamise kava ülevaatus. Arendamise kava ülevaatusega on otstarbekas kontrollida 
vajalike investeeringute mahtusid ning vaadata üle ja vajadusel korrigeerida ÜVK 
teenuse hinna prognoosi. 
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Tabel 59. Halinga valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoos (käibemaksuga) 
Aasta Ühik 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ühisveevärgiga  liitunute 

arv - 1 454 1 466 1 505 1 543 1 588 1 613 1 597 1 581 1 573 1 565 1 557 1 549 1 549 1 549 1 549 

Ühiskanalisatsiooniga 

liitunute arv - 1 399 1 411 1 465 1 518 1 578 1 613 1 597 1 581 1 573 1 565 1 557 1 549 1 549 1 549 1 549 

Veeteenuse maht m
3
/a 47 947 48 992 51 134 53 179 55 478 57 246 57 797 58 328 59 094 59 849 59 839 59 825 60 063 60 063 60 063 

Kanalisatsiooniteenuse 

maht m
3
/a 48 265 47 506 50 024 52 467 55 186 57 246 57 797 58 328 59 094 59 849 59 839 59 825 60 063 60 063 60 063 

Veeteenuse hind eur/m
3
 1,14 1,14 1,30 1,55 1,65 1,73 1,81 1,86 1,90 1,94 2,00 2,06 2,11 2,17 2,23 

Kanalisatsiooniteenuse 

hind eur/m
3
 1,92 1,92 2,30 2,65 2,80 2,95 3,09 3,19 3,28 3,37 3,50 3,62 3,74 3,87 4,01 

Komplekshind** eur/m
3
 3,06 3,06 3,60 4,20 4,45 4,69 4,90 5,04 5,18 5,32 5,50 5,68 5,85 6,04 6,24 

Hinnatõus % 0,0 0,0 17,6 16,7 6,0 5,3 4,4 3,0 2,8 2,7 3,4 3,4 3,0 3,2 3,3 

Etalontariif (kogukulu, 

kasum, KM) eur/m
3
 3,52 8,02 8,44 8,77 8,85 9,27 9,88 10,00 10,09 10,17 10,35 10,53 10,61 10,73 10,90 

Leibkonnaliikme 

netosissetulek eur/kuu 403,3 428,3 455,3 484,8 516,4 551,0 587,6 625,1 664,1 704,6 746,9 790,9 837,0 885,1 935,5 

Leibkonnaliikme kulutus 

VK teenusele eur/kuu 6,52 6,64 8,04 9,60 10,41 11,22 11,98 12,59 13,21 13,85 14,39 14,94 15,46 15,96 16,49 

VK teenuse kulu osakaal 

sissetulekust % 1,6 1,6 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 

*Käesoleval ajal Halinga vallas AS Mako teeninduspiirkonnas kehtiv vee- ja kanalisatsioonitariif. 

**Komplekshinna prognoosimisel on võetud arvesse vee-ettevõtluse kulusid 2013. aastal ning olemasolevate varade ning planeeritavate investeeringute 
amortisatsioonikulusid üksnes omaosaluse põhjal. 
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7.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 
liitumislepingu kohaselt osaliselt ÜVK rajamise eest. Liitumistasu suurus kinnistu 
omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi suurusest, teiste 
finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja liituvate abonentide 
arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja valdajate soovist 
kasutada ÜVK teenuseid ning osaleda vastavate süsteemide rajamisel. 

Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 
kinnistu valdaja võimalustele. 

Järgnevalt on näitena esitatud üks võimalik metoodika liitumistasu arvutamiseks: 
 

M = K/G  

kus M  on liitumistasu, G on uutele elamualadele asuvate elanike arv ja K  on 
liitumisteks tehtavate investeeringute suurus. Investeeringute suurus kujuneb reaalselt 
ÜVK süsteemiga ühendamiseks tehtud kulutustest. 

7.2.3 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste 
reoveekäitlus 

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub 
ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad 
kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust 
pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise. 

Halinga valla üksikmajapidamistes (sh. hajaasustusega külad), mis jäävad välja 
olemasolevast ning perspektiivis laiendatavast reoveekogumisalast, peab kaitsmata ja 
nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt 
puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Samuti 
võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada 10-50 m3 
heitvett pärast reovee süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie 
reostuskoormusega reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib nõrgalt 
kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud 
olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel 
on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 
1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja 
kivimitest. 

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate 
sisu purgimise võimalus on olemas Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhasti juures. 

 

 

Tarvi Tasane 

volikogu esimees 
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