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1 SISSEJUHATUS 
 
Vändra alevi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2017-2028 on 
koostatud Vändra Alevivalitsuse tellimusel. Valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) 
arendamise kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut 
järgneval 12 aastal.  
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse kohaselt tuleb kohaliku omavalitsuse ÜVK arendamise 
kava uuendada iga nelja aasta tagant. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
koostamist korraldab kohalik omavalitsus. 
 
ÜVK seadusest tulenevalt on ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille 
kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja 
hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse 
ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. 
 
Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud 
ala ulatus ning sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse 
omavalitsuste vahelise halduslepinguga. 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või 
valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 
 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest või riigi tagatud laenust. 
 
ÜVK arendamise kava koostamise aluseks on eelkõige kehtiv üldplaneering. Vändra alevi 
üldplaneering on kehtestatud 1998. aastal ning kehtiva korra kohaselt viimati üle vaadatud 2014. 
aastal. Ülevaatamistulemustena on tõdetud, et üldplaneeringu kohase arengukava alusel ja 
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel ellu viidud Vändra alevi ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrgu 
laiendamise projektiga on torustikud välja ehitatud ja kõigil soovijatel võimalik liituda ÜVK-ga. 
Rekonstrueeritud on alevi joogivee töötlusjaam ja reoveepuhasti. Puhasti juurde rajati purgimissõlm 
ning ehitati kompostimisväljak, kus koos puhasti jääkmudaga kompostitakse alevi pargi- ja 
aiajäätmed.  
 

2 ÕIGUSLIK BAAS 
 
Euroopa Liidu põhilised veemajanduslikud direktiivid on järgmised: 
 

• Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ). Veepoliitika raamdirektiiviga sätestatakse vee (sh 
põhjavee, pinnavee, rannikuvee, siirdevee) kaitse raamistik. Eesmärgiks oli saavutada 
kõigi Euroopa veekogude hea seisund aastaks 2015. 

• Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ) reguleerib asulatest ning tööstusest 
pärineva reovee kogumist, töötlemist ja keskkonda tagasijuhtimist, et kaitsta veekogusid ja 
põhjavett reostumise eest. 

• Joogiveedirektiiv (80/778/EMÜ, 98/83/EÜ). Direktiivi eesmärgiks on kaitsta inimese tervist 
saastunud joogivee kahjulike mõjude eest ning tagada, et joogivesi oleks puhas ja tervislik. 

• Nitraadidirektiivi (676/EMÜ) eesmärgiks on eelkõige vältida suurtes kogustes nitraatide 
sattumist veekeskkonda, piirates sellega reostuse mõju, mis on põhjustatud intensiivsest 
põllumajandusest. 

• Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ). 
• Põhjaveedirektiiv (2006/118/EÜ). 
• Üleujutuste direktiiv (2007/60/EÜ). 
• Ohtlike ainete pinnavette juhtimise direktiiv (76/464/EMÜ). 
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Eesti põhilised õigusaktid, millele ÜVK õiguslik korraldamine, planeerimine ja arendamine tugineb, 
on järgmised: 
 

• Asjaõigusseadus [Riigikogu 09.06.1993 seadus, jõustumiskuupäev 01.12.1993, 
redaktsioon 01.07.2015 -...],  

• Asjaõigusseaduse rakendamise seadus [Riigikogu 27.10.1993 seadus, jõustumiskuupäev 
01.12.1993, redaktsioon 01.07.2016 -...], 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus [Riigikogu 02.06.1993 seadus, 
jõustumiskuupäev 28.06.1993, redaktsioon 01.07.2016 -...], 

• Veeseadus [Riigikogu 11.05.1994 seadus, jõustumiskuupäev 16.06.1994, redaktsioon 
16.07.2016 -...], 

• Looduskaitseseadus [Riigikogu 21.04.2004 seadus, jõustumiskuupäev 10.05.2004, 
redaktsioon 15.04.2016 -...], 

• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus [Riigikogu 10.02.1999 seadus, jõustumiskuupäev 
23.03.1999, redaktsioon 01.01.2015 -...], 

• Planeerimisseadus [Riigikogu 28.01.2015 seadus, jõustumiskuupäev 01.07.2015, 
redaktsioon 01.12.2015 -...], 

• Ehitusseadustik [Riigikogu 11.02.2015 seadus ,jõustumiskuupäev 01.07.2015, redaktsioon 
15.07.2016 -...], 

• “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” [Sotsiaalministri 
31.07.2001 määrus nr 82, jõustumiskuupäev 01.06.2002, redaktsioon 28.11.2015 -...], 

• “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded” [Sotsiaalministri 02.01.2003 määrus nr 1 jõustumiskuupäev 01.07.2003, 
redaktsioon 01.01.2010 -...], 

• Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks 
tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid. 
Keskkonnaministri 26.03.2002 määrus nr 18, jõustumiskuupäev 01.06.2002, redaktsioon 
10.05.2013 -...], 

• “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 
nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed ” [Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99, jõustumiskuupäev 
01.01.2013, redaktsioon 16.06.2013 -...], 

• “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” [Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrus nr 171, 
jõustumiskuupäev 01.01.2002 ja 1.01.2005, redaktsioon 25.04.2010-...], 

• „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ (Keskkonnaministri 16.12.2005 
määrus nr 76, jõustumiskuupäev 01.01.2006, redaktsioon 01.01.2006-…], 

• “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta” 
[Keskkonnaministri 16.10.2003 määrus nr 75, jõustumiskuupäev 27.10.2003, redaktsioon 
27.10.2003-...], 

• “Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded” 
[Keskkonnaministri 30.12.2002 määrus nr 78, jõustumiskuupäev 01.02.2003, redaktsioon 
01.01.2016 -...], 

• “Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded” [Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrus 
nr 172, jõustumiskuupäev 01.01.2002, osaliselt 01.01.2016, redaktsioon 01.01.2012 -... ], 

• “Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, 
silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded1” [Vabariigi Valitsuse 
28.08.2001 määrus nr 288, jõustumiskuupäev 01.01.2002, redaktsioon 01.07.2014 -...] 

 
Vändra Alevivalitsuse ÜVK arendamisega seonduvad põhilised õigusaktid ja lepingud on järgmised: 
 

• Vändra alevi põhimäärus (21.09.2006 nr 19); 
• Vändra alevi heakorraeeskiri (19.06.2008 nr 14); 
• Vändra alevi arengukava aastateks 2016 - 2019 (22.10.2015 nr 13); 
• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (20.02.2014 määrus nr 6); 
• Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2019 ülevaatamine. 

Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 
kinnitamine (25.04.2013 nr 7); 

• Haldusleping ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse osutamiseks (leping sõlmitud 
01.07.200). 
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Põhilised vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimist ning ehitamist käsitlevad 
standardid on: 

• EVS 847-1:2003  Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded; 
• EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus; 
• EVS 921:2014  Veevarustuse välisvõrk;  
• EVS 835:2014  Hoone veevärk; 
• EVS 848:2013  Väliskanalisatsioonivõrk; 
• EVS 846:2013  Hoone kanalisatsioon. 
• EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6 Tuletõrje veevarustus. 

 

3 PLANEERINGUD JA ARENGUKAVAD 

3.1 LÄÄNE-EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 
Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt jõgi või jõed, koos lisajõgede ning 
järvedega, saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise jõesuudme merre. Vesikonnad ja 
alamvesikonnad on veemajandamise üksused, mis ei järgi maakondade ning valdade 
administratiivseid piire.  
 
Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis 3 vesikonda ja 8 alamvesikonda. Eestis määratud 
vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond. Vändra alev asub 
Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas. 
 
Veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks vesikonnas. 
Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika 
raamdirektiivist (2000/60/EÜ). Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb EL liikmesriikide 
veemajanduse juhtimiseks koostada veemajanduskavad oluliste veeprobleemide lahendamiseks 
ning hea vee seisundi saavutamiseks. Eelnimetatud eesmärgi elluviimiseks on koostatud Lääne-
Eesti vesikonna veemajanduskava, mis valmis 2015. aastal ning kinnitati Vabariigi Valitsuse 
7.01.2016. 
 
Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke, tuleb arvestada kohaliku 
omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja detailplaneeringute 
koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel.  
 
Veeseaduse kohaselt koostatakse pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks meetmeprogramm, kus esitatakse vee kasutamise ja kaitse 
meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse üld- ja detailplaneeringute ning ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel, uuesti läbi vaatamisel ja muutmisel. 
Meetmeprogramm koostatakse iga vesikonna kohta. Meetmeprogramm vaadati uuesti läbi ja 
ajakohastati 2016. aasta alguseks ning seejärel tehakse seda vähemalt iga kuue aasta järel. 
 
Vändra alevi heitveed juhitakse Vändra jõkke (VEE1130700). Vändra jõgi (Vändra Imsi ojast 
Massu jõeni, Vändra_2, kood 1130700_2 ja Vändra Massu jõest suudmeni, Vändra_3, kood 
1130700_3) kuulub looduslike vooluveekogude hulka, mille seisundiklass on hinnatud 
pinnaveekogumi ökoloogilise seisundi vahehinnangu 2010-2015 seire uuringute tulemuste põhjal 
kesiseks (kesise seisundi põhjuseks on veekogu tõkestamine paisudega ja kalastiku mittehea 
seisund). Vändra asula puhastist keskkonda juhitav heitvesi ei tohi ohustada vooluveekogumi 
seisundit. Veeseaduse §35 lg2 kohaselt on pinna- ja põhjavee kaitse eesmärkideks nende hea 
seisundi saavutamine. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava järgi tuleb Vändra jõel hea 
seisund vastavate meetmetega saavutada hiljemalt aastaks 2027. 
 

3.2 PÄRNU MAAKONNA PLANEERING 
Pärnu maakonna planeering võeti vastu Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809. 
 
Planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu vajaduste väljendamine arvestades 
piirkondlikke eripärasid. Tegemist on uue, kogu Pärnu maakonda haarava 
maakonnaplaneeringuga, mis on loogiliseks jätkuks 1998.a kehtestatud maakonnaplaneeringule ja 
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selle teemaplaneeringutele. Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 
2030+ ja Pärnumaa arengustrateegiast 2030+.  
 
Olulisemad teemad, mida planeeringus on käsitletud - asustuse paiknemine, teenuste 
kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh 
väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii 
rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust 
toetaval lennuväljal. Planeeringust peab lähtuma kohalike omavalitsuste üldplaneeringute 
koostamisel. 
 
Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada 
keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada 
kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu 
elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ning 
kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. 
Piiriülest keskkonnamõju planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne. 
 

3.3 VÄNDRA ALEVI ÜLDPLANEERING 
 
Vändra Alevi üldplaneering on kehtestatud Vändra Alevivolikogu 18.06.1998. a otsusega nr 44. 
 
Planeerimisseaduse § 29 näeb ette kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamise kohustuse hiljemalt 
kuue kuu jooksul peale kohalike omavalitsuste korralisi valimisi. Ülevaatamise eesmärk on välja 
selgitada kehtiva üldplaneeringu ajakohasus ja kas arengu suunamisel ning maakasutuse edasisel 
kavandamisel on planeeringutes vajalik teha muudatusi. Ülevaatuse tulemused on kinnitatud 
Vändra Alevivolikogu otsusega 24.04.2014 nr 6. 
 
Üldplaneeringu koostamise-kehtestamise ajal oli Vändra alevis ühisvee- ja kanalisatsioonitrassid 
olemas mitmekordsete elamute, ühiskondlike – ja tootmishoonete ning vähemal määral või 
puudusid üldse pereelamute piirkonnas. Üldplaneeringus toodi välja veehaarde vee halb kvaliteet, 
mis mitmete näitude osas ületas normatiive, samuti märgiti ära  veetorni halb seisukord ja peeti 
otstarbekaks Jakobsoni veehaardesse rajada II astme pumpla ja koos veetöötlusjaamaga. 
Üldplaneeringus nähti ette rekonstrueerida olemasolev reoveepuhasti. 
 
Üldplaneeringu kohase arengukava alusel ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel ellu viidud 
Vändra alevi ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrgu laiendamise projektiga on vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud välja ehitatud ja kõigil soovijatel võimalik ÜVK-ga liituda. Rekonstrueeriti 
2001. aastal ehitatud joogivee töötlusjaam. Tööde käigus rekonstrueeriti täielikult ka Vändra alevi 
reoveepuhasti MRP-1000 ning puhasti juurde ehitati kompostimisväljak, kus koos puhasti 
jääkmudaga kompostitakse alevi pargi- ja aiajäätmed. 
 
Ülevaatustulemustes tõdeti, et üldplaneeringukohased arengu tulemused, mõjud majanduslikule, 
sotsiaalsele, kultuurilisele kui ka looduskeskkonnale on olnud positiivsed. 
 

3.4 DETAILPLANEERINGUD 

• Vändra turuplatsi ja C. R. Jakobsoni tn - Pärnu-Paide mnt – Lohu tn vahelise ala 

detailplaneering  kehtestati 21.12.2000. a Vändra Alevivolikogu otsusega nr 23; 

• Pärnu-Paide maantee - Vee tänava ja Pilve tänava vahelisele maa-ala (postimaja 

ehitamine) detailplaneering kehtestati Vändra Alevivolikogu 15.06.2000. a 

otsusega nr 15; 

• Vihtra tee 4 (Tervishoiukeskuse ehitus) detailplaneering kehtestati Vändra 

Alevivolikogu 15.06.2000. a otsusega nr 15; 

• C. R. Jakobsoni tn 51 ja C. R. Jakobsoni tn 55 vahelise hoonestamata maa-ala 

detailplaneering kehtestati 15.02.2001. a Vändra Alevivolikogu otsusega nr 7; 

• J. V. Jannseni tn 1 detailplaneering kehtestati Vändra Alevivolikogu 17.10.2002. a 

otsusega nr 18. 
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• Uus tn 1a, Pärnu-Paide mnt 17b, Turu 6a, Turu tn 6c, Turu tn 6d detailplaneering 

kehtestati 19.06.2003. a Vändra Alevivolikogu otsusega nr 24; 

• Vihtra tee 5 detailplaneering kehtestati Vändra Alevivalitsuse 17.02.2004. a 

korraldusega nr 13; 

• Kalda tn 5, Kalda 5a ja Kalda 7 detailplaneering kehtestati Vändra Alevivalitsuse 

24.11.2004. a korraldusega nr 131; 

• Uus tn 1a, Turu 6a, Pärnu-Paide mnt 17b detailplaneering kehtestati 25.08.2005. a 

Vändra Alevivalitsuse korraldusega nr 110; 

• Vihtra tee 5 detailplaneering kehtestati 05.12.2005. a Vändra Alevivalitsuse 

korraldusega nr 176; 

• Kase tn 5 detailplaneering kehtestati 27.08.2007. a  Vändra Alevivalitsuse 

korraldusega nr 98; 

• J. V. Jannseni tn 3a (Vändra jäätmejaam) detailplaneering kehtestati Vändra 

Alevivolikogu 18.01.2007. a otsusega nr 1. 

• Pilve tn 2 (Raamatukogu ehitamine) detailplaneering kehtestati Vändra 

Alevivolikogu 10.07.2008 otsusega nr 12; 

• Vana tn 3C (Laste mänguväljak) detailplaneering kehtestati Vändra Alevivilikogu 

21.08.2008. a otsusega nr 16; 

• Vihtra tee 6 (hoolekandeküla) detailplaneering kehtestati Vändra Alevivolikogu 

16.12.2010. a otsusega nr 22); 

• Pärnu-Paide mnt 26 ja Pärnu-Paide mnt 30 detailplaneering kehtestati Vändra 

Alevivolikogu 20.10.2011. a otsusega nr 24. 

• Hallika maaüksuse detailplaneering kehtestati Vändra Alevivalitsuse 16.04.2012. a 

korraldusega nr 35; 

• Vihtra tee 1a detailplaneering kehtestati Vändra Alevivalitsuse 25.03.2014. a  

korraldusega nr 23.  
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4 ÜLDIST 

4.1 ALEVI ASUKOHT, TOPOGRAAFIA, GEOLOOGIA 
Vändra alev asub Eesti geograafilises keskpunktis, Pärnu maakonna kirdeosas. Siin ristuvad Riia-
Pärnu-Peterburgi maantee ja Tallinn-Viljandi maantee. Vändrast on 50-60 km maakondade 
keskustesse Pärnusse, Raplasse, Paidesse ja Viljandisse, Tallinna on 120 km. Vändra alevi 
pindala on 3,2 km². 
 
Vändra alevi reljeef on tasane väikese langusega kirdest edelasse. Maapinna absoluutkõrgused on 
33-39 m vahemikus. Alljärgnevalt esitatud ehitusgeoloogiliste tingimuste kirjeldus on väljavõte 
Omandi OÜ 2003.a koostatud geoloogiliste tööde aruandest. 
 
Vändra alevi lääneserva läbib Vändra jõgi, mille säng on lõikunud aluspõhja kivimeisse. Sillast 
põhjapoole jäävas osas on jõgi paisutatud. Jõe veetase oli 1981. a novembris ülalpool paisu 
35,34 m (võib lugeda maksimaalseks) ja allpool 32,78 m. Veetase võib langeda ca 0,5 m võrra 
mõõdetust allapoole.  
 
Aluspõhja kivimitest avaneb alamsiluri adavere lademe lubjakivi 0,90-3,70 m sügavusel 
maapinnast. Kõige kõrgemal on aluspõhi asula kesk- ja kirdeosas, asudes absoluutkõrgustel 36,2-
38,6 m, kõige sügavamal edelaosas- absoluutkõrgustel 31,2-33,0 m. Aluspõhja reljeef on edela- ja 
lõunasuunalise kaldega. Lubjakivi pealmine osa on mõnekümne sentimeetri paksuselt murenenud. 
Pinnakatte moodustab põhiliselt moreen, kohati esineb limnoglatsiaalset peenliiva, saviliiva ja 
liivsavi.  
 
Saviliivade ja liivasavide ning moreeni esinemissuhete põhjal on Vändra alev jagatud tinglikult 
kaheks ehitusgeoloogiliseks piirkonnaks: 
 

• I piirkond haarab enda alla alevi edelaosa, mida läbib Vändra jõgi. Maapinna reljeef on 
lainjas, absoluutkõrgus jääb 35,4…39,0 m vahemikku. Viirtekstuuriga valdavalt 
kõvaplastne (kohati sitkeplastne) liivsavi ja saviliiv lasub 0,3-1,5 m paksuselt saviliiv või 
jämepurdmoreenil. Moreenikihi paksus on 0,2-1,3 m, jämepurrusisaldus 20-70% 
vahemikus. Moreeni all 1,2-2,3 m sügavusel maapinnast lasub lubjakivi. Lubjakivi 
pealispind on kohati ca’ 0,2 m paksuselt murenenud. Pinnasevee tase asub valdavalt 
lubjakivis. Kohati võib pinnasevesi esineda 1 m sügavusel maapinnast. Kuna saviliiv ja 
liivsavi on praktiliselt vettpidavad pinnased, siis võib lumesulamis- ja sademerikkal 
perioodil esineda täitepinnases ja peenliivas ülavett. Ehitusgeoloogilised tingimused on 
pinnaste kandevõime seisukohalt lähtudes head, vundamentimissügavusse jääb heade 
geotehniliste omadustega moreen. 

 
• II piirkonda kuulub ülejäänud alevi territoorium. Maapinna absoluutkõrgused on siin 33-

39 m vahemikus. Aluspõhja kivimid - alamsiluri adavere lademe lubjakivid, asuvad 0,9-
3,7 m sügavusel maapinnast (valdavalt 2 m sügavusel). Lubjakivi katab kõvaplastne 
saviliiv- ja jämepurdmoreen (jämepurru sisaldusega 20-70%). Kohati esineb moreenil 0,1-
1,2 m paksuse kihina peenliiva. Pinnasevee tase on 0,5-3,0 m sügavusel maapinnast. 
Sademete või lumesulamisperioodil esineb ülavett täitepinnases ja peenliivas. 
Ehitusgeoloogilised tingimused on pinnaste kandevõime seisukohalt lähtudes head, kuid 
raskendavaks asjaoluks on siin pinnasevee esinemine vundamentimissügavuses. 
Veetasemest madalamal saviliivmoreenis kaevikunõlvad hästi ei püsi, vajavad kohati 
kindlustamist. 

 
Pinnaste normatiivne külmumissügavus Vändra alevis on 1,2 m.  
 

4.2 PÕHJAVEE KAITSTUS 
Põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad alad järgmiselt:  
1) kaitsmata põhjaveega alaks loetakse karstialad ja alvarid ning ala, kus põhjaveekihil lasub kuni 
kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri paksune liiva- või kruusakiht;  
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2) nõrgalt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 2–10 meetri paksune 
moreenikiht või kuni kahe meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 meetri paksune liiva- või 
kruusakiht;  
3) keskmiselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 10– 20 meetri 
paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht;  
4) suhteliselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 meetri 
paksune moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- või liivsavikiht;  
5) kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse veepidemega. 
 
Põhjavesi on alevi piires pindmise reostuse vastu kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Reostusohtlikke 
objekte Alevivalitsusel teada ei ole. Samuti puuduvad alevis tamponeerimist vajavad puurkaevud. 
 

4.3 ELANIKKOND 
Vändra alevi elanike arv on võetud Statistikaameti Rahvastiku andmebaasist. Statistikaameti 
andmetel oli viimastel aastatel alevi elanike arv 1. jaanuari seisuga järgmine: 
 
Tabel 4.1 Vändra aleviku elanike arv 2007-2016 

Aasta Elanike arv 
Muutus võrreldes eelmise 

perioodiga (%) 

2007 2470 -0,8 

2008 2470 0,0 

2009 2430 -1,6 

2010 2320 -4,7 

2011 2240 -3,6 

2012 2392 6,4 

2013 2306 -3,7 

2014 2268 -1,7 

2015 2217 -2,3 

2016 2191 -1,2 
 
Elanikkonna vähenemine on üleüldiseks trendiks nii riigis tervikuna kui ka Pärnu maakonnas ning 
jätkub prognooside kohaselt ka järgmistel aastakümnetel.  
 
Elanike arv on kümne viimase aasta jooksul (2007 ... 2016) vähenenud alevikus kokku 279 inimese 
võrra ehk 11,3%. Samal ajavahemikul vähenes Pärnu maakonna elanike arv kokku 5,8%. 
 
Statistikaameti prognoosi kohaselt (vt RV092: Prognoositav rahvaarv maakonna, soo ja 
vanuserühma järgi (aluseks 1. jaanuari 2012 rahvaarv)), väheneks Pärnu maakonna elanike arv 
järgmisel kümne aasta jooksul ca’ 0,8% aastas. Vändra aleviku elanike arvu vähenemine on olnud 
viimastel aegadel kiirem kui maakonna elanike arvu vähenemine ning võib eeldada, et sama trend 
jätkub ka lähitulevikus. Sellest lähtuvalt on ÜVK arendamise kava tulevaseks perioodiks, st aastatel 
2017-2028, arvestatud elanike arvu vähenemisega 1% aastas. 
 
Tabel 4.2 Vändra aleviku elanike arvu prognoos 2017-2028 

Aasta Elanike arv 
Muutus võrreldes eelmise 

perioodiga (%) 

2017 2169 -1 

2018 2147 -1 

2019 2126 -1 

2020 2105 -1 

2021 2084 -1 

2022 2063 -1 

2023 2042 -1 

2024 2022 -1 
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2025 2002 -1 

2026 1982 -1 

2027 1962 -1 

2028 1942 -1 
 

4.4 SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 
Sotsiaal-majandusliku olukorra ja elanike sissetuleku iseloomustamiseks on kasutatud 
Statistikaameti andmebaasi Pärnu maakonda puudutavat infot. Elanikkonna prognoositavat 
maksevõimet tuleb arvestada veeteenuse tariifide kujundamisel. Soovitav on, et veeteenuste eest 
makstav tasu ei ületaks 4% leibkonna netosissetulekut. 
 
Statistikaameti andmetel oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Pärnu maakonnas 
2014.a 470,60 eurot. 2014. aasta näitaja on 15,3% võrra väiksem Eesti keskmisest (555,70 eurot). 
Keskmine sissetuleku kasv aastatel 2004-2014 on olnud ligikaudu 8,6% aastas. 
 

4.5 ETTEVÕTTED, ASUTUSED 
Suuremad VK-teenuse tarbijad on AS Wendre (tekstiilitööstus), MS Balti Trafo OÜ ja OÜ Valley 
(vaipade tootmine). Asutustest on suurimaks ÜVK-teenuse tarbijaks Vändra Gümnaasium, AS 
Hoolekandeteenused (Vändra Kodu), PJV Halduskoda (Tervisekeskus), Vändra lasteaed 
(Mürakaru ja Rukkilille majad). 
 
- AS Wendre on rahvusvaheline tekstiiliettevõte, Euroopa juhtiv vooditarvete tootja. Wendre 
tootmisüksused asuvad Eestis, Poolas, Soomes, Venemaal ja Hiinas. Töötajate arv on ~1000 
(neist Vändras 195). 
- MS Balti Trafo OÜ tegevusalaks on väiketransformaatorite ja induktiivkomponentide tootmine. 
Valmistatavaid tooteid kasutatakse erinevates telekommunikatsiooni- ja majapidamisseadmetes, 
tööstuselektroonikas ja -automaatikas, autotööstuses, masinaehituses jpt valdkondades. MS Balti 
Trafo pakub tööd ~160 töötajale. 
- OÜ Valley tegeleb käsitöövaipade tootmisega. Töötajate arv - 65. 
- OÜ Vändra tegeleb põllumajandussaaduste tootmise ja turustamisega. Ettevõttel on üle 3600 
hektari haritavat maad ja 1330-pealine lüpsikari. OÜ Vändras on töötajaid ~60. 
 
ÜVK arendamise seisukohalt ei ole ükski nimetatud ettevõte strateegilise tähtsusega teenusetarbija, 
st tarbija, kelle majandustegevuse lõppemise korral ÜVK-süsteemid üledimensioonituks osutuksid. 
Samuti ei ole ettevõtete poolt teada antud tulevikus kavandatavast veetarbimise või kanaliseeritava 
reovee koguse olulisest suurendamisest. 
 

4.6 VEE-ETTEVÕTE 
Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenust osutab alevis 1992. aastal asutatud OÜ Vändra MP.  
Vändra MP teostatavad teenused lisaks vee-ettevõtte tegevustele on metsakuivendus, vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitus, mulla- ja kaevetööd ning lammutustööd ja ehitusjäätmete 
utiliseerimine, turba tootmine. 
 
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 9.1-3/13-015 kehtivad alates 01. oktoobrist 2013.a. OÜ 
Vändra MP tegevuspiirkonnas alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad: 

• vesi     0,81€/m³ (koos käibemaksuga 0,97€/m³) 
• reovee ärajuhtimine ja puhastamine  1,55€/m³ (koos käibemaksuga 1,86€/3). 

 
OÜ-le Vändra MP on 31.08.2016 välja antud vee-erikasutusluba nr L.VV/328088 kehtivusega 
alates 01.10.2016. Vee erikasutusloa järgi on lubatud veevõtt kokku 45 000 m3 kvartalis (180 000 
m3/a). 
 
Vee-erikasutusloa järgi on lubatud joogivee töötlusjaama filtrite pesuvee vooluhulgaks Vändra 
jõkke 500 m3/kvartalis (2 000m3/a) ning lubatud reovee vooluhulgaks väljalasuga reoveepuhastist 
Vändra jõkke 71 000 m3/kvartalis (284 000m3/a). 
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Vastavalt Vändra alevivolikogu otsusele 20.04.2006 nr 16 on vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks 
ÜVK-teenuse osutamisel ja korraldamisel kehtestatud Vändra alevi haldusterritoorium.  
 
22. detsembril 2016 otsustasid Halinga vallavolikogu, Vändra vallavolikogu, Tootsi vallavolikogu ja 
Vändra alevivolikogu Halinga valla, Vändra valla, Tootsi valla ja Vändra alevi baasil uue 
omavalitsusüksuse, Põhja-Pärnumaa valla moodustamise 1.jaanuarist 2018. Uuel omavalitsusel 
saab olema ühinemise hetkel kolm erinevat piirkondlikku vee-ettevõtet, Tootsi Kommunaal OÜ, AS 
Mako ja OÜ Vändra MP. Selle otsuse tulemusena peavad toimuma muutused ka ühinevate 
omavalitsuste avalike teenuste osutamise korraldamises, k.a. veemajandus. 
 
Ainukesena uues vallas on Vändra alevi reostuskoormus viimase reoveekogumisala määramisega 
2605 inimekvivalenti. Keskkonnaministri määrusega 22.12.2014 nr 59 vastu võetud „Toetuse 
andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral“ § 12 lg 
1 järgi saab enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides ja reovee kogumisaladel toetust 
taotleda üksnes ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 100%-liselt kuuluv vee-ettevõtja, 
kellele kuulub projekti piirkonna veemajandustaristu.  
 
Seega tuleb asuda läbirääkimistele täna ühinevate omavalitsuste territooriumil vee-ettevõtjatena  
tegutsevate äriühingutega ja muude institutsioonidega veemajandustaristute üleandmiseks 100%-
liselt omavalitsustele kuuluva ühe ettevõtte omandisse. Läbirääkimiste perioodil tuleb kindlalt 
vältida veemajandusteenuse katkemisega kaasneva ülekaaluka avaliku huvi kahjustamist. 

4.7 TULETÕRJEVEEVÄRK 
Alevi tuletõrjeveevärk põhineb ühisveevõrgu hüdrantidel. Hüdrantidest saadavaks tuletõrjevee 
vooluhulgaks on arvestatud 15 l/s. Arvestuslik samaaegsete tinglike tulekahjude arv on 1, tulekahju 
normatiivne kestus – 3 tundi. Sellest lähtudes on Vändra alevi tuletõrjeveevajadus 168 m3. 
 
Reservuaarides (kasulik kogumaht – 260 m3) on ette nähtud säilitada pidevalt 213 m3.vett, mis 
moodustab tuletõrjevaru koos kolme tunni maksimaalse veetarbimise varuga. Mahutites  
säilitatavast puutumatust veetagavarast moodustab tuletõrjeveevaru 78 m3 (arvestuslikust 
tuletõrjevee kogusest on maha arvatud kolme tunni jooksul reservuaaridesse pumbatav veekogus - 
90 m3). 
 
Vändra veetöötlusjaama elektritoite annab lähedal asuv alajaam, millel on kahepoolne 
elektrivarustus. Veetöötlusjaama automaatika seadmete jaoks on UPS-põhine avariitoide, mis 
hoiab seadmed töös ka voolukatkestuse korral. Lisaks on jaama elektrikilbis diiselgeneraatori 
ühendusvõimalus, mis võimaldaks elektrivarustuse pikemaajalise katkemise korral jaama 
tuletõrjepumpasid elektriga varustada. Kuna käesoleval ajal puudub vee-ettevõttel vajalik 
generaator, on alevi tuletõrjeveevarustuskindluse tõstmiseks soovitatav see soetada.  
 
Ühisveevõrgu hüdrantide nimekiri on esitatud lisas nr 3 „Tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra 
kontrollimise akt 1.12.2015“. Kokku on alevi ühisveevõrgus 52 hüdranti, millest enamus on 
maapealsed. 
 
Tuletõrjehüdrantide asukohad on näidatud ühisveevärgi põhirajatiste skeemil.  
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5 VEEVARUSTUS 

5.1 ÜHISVEEVÄRGIGA KAETUD ALA 
Ühisveevärgiga on praegu kaetud kogu Vändra jõe idapoolne tiheasustuspiirkond kuni alevi 
administratiivpiirini. Samuti saab vee ühisveevärgist jõe vastaskaldal asuv AS Wendre. Lisaks 
Vändra alevi territooriumile saavad alevi ühisveevärgist vee ka vahetus läheduses asuvad 
Allikõnnu küla veetarbijad (endine EPT piirkond).  
 
2016. aastal on esitatud taotlus muuta Vändra reoveekogumisala piire. Reoveekogumisala 
laiendamise korral on kavas muuta vastavalt ka ühisveevärgiga kaetava ala ulatust. Kava kohaselt 
hakkab ala hõlmama ka teisel pool jõge asuvat piirkonda kuni Janneni tänavani. Väljaspool alevit 
on kavas ühendada ühisveevõrguga ka Rätsepa küla väike kaheksa kinnistuga elamupiirkond, kes 
käesoleval ajal saab vee oma puurkaevust, kuid pumpab reovee alevi ühiskanalisatsiooni.  
 
Allikõnnu ja Rätsepa külades kuuluvad ÜVK-ga seotud varad (v.a. Rätsepa puurkaev-pumpla) 
Vändra Vallavalitsusele, kes tegeleb ka ÜVK süsteemide haldamisega.  
 
Reoveekogumisala kaart, millel on näidatud praeguse ala ning ka perspektiivse ala piirid on 
esitatud ptk-s 6.1. Perspektiivselt ühisveevärgiga kaetav ala kattub perspektiivse 
reoveekogumisalaga. 

5.2 VEEVARUD 
Alev saab vee kolme puurkaevuga Jakobsoni tn veehaardest (kat.nr 6673, 6674, 6675) ning 
reservveeallikateks on Turu tn puurkaev (kat.nr 6670) ning Nurme tn puurkaev (kat.nr 7992).  
 
Keskkonnaministri 13.07.1999 määrusega nr 69 on Jakobsoni veehaardele kinnitatud alamsiluri 
põhjaveekihist saadavaks põhjaveevaruks 900 m3 ööpäevas 25-aastase kasutusajaga. 
 

Tabel 5.1 Veevõtt Vändra alevi ühisveevärgi puurkaevudest 2011-2016, m3/a 

 2011.a 2012.a 2013.a 2014.a 2015.a 2016.a 

Jakobsoni tn veehaare 104 100 88 690 89 449 93 078 103 774 121 687 
Nurme tn puurkaev 1 402 235         
Veevõtt kokku 105 502 88 925 89 449 93 078 103 774 121 687 
 
Veevõtu tulevikuprognoos on esitatud ptk. 5.4. 

5.3 VEEKVALITEET 
Jakobsoni veehaarde vesi töötlemata kujul joogivee kvaliteedinõuetele ei vasta, mistõttu läbib vesi 
enne ühisveevõrku pumpamist veetöötlusseadmed. Ühisveevõrku antav vesi vastab joogivee 
kvaliteedinõuetele. Veevõrku antava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüside protokollid on 
esitatud lisas 1. 
 
Kvaliteedinõuded on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega 31.07.2001 nr 82 Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. Nimetatud määrus on harmoniseeritud EL 
joogiveedirektiiviga Council Directive 98/83 EC.  
 

5.4 VEEKASUTUS 
Kogu alev on tänaseks päevaks kaetud ühisveevõrguga. Vähesel määral kasutatakse siiski 
olmeveeallikana veel ka salvkaeve, kuid liitumisvõimalus ühisveevärgiga on praktiliselt kõigil 
elanikel olemas. Täpsem info salvkaevude kasutajate ja kaevude vee kvaliteedi kohta puudub.  
 
Viimaste aastate veekasutusandmed ning prognoositud perspektiivsed näitajad on esitatud 
tabelis .5.2.  
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Tabel 5.2 Veekasutus Vändra alevis 
 

Ühik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Elanike arv in 2 217 2 191 2 169 2 147 2 126 2 105 2084 2063 2042 2022 2002 1982 1962 1942
Ühisveevärgiga liitunud elanikud in 2 195 2 169 2 147 2 126 2 105 2 084 2 063 2 042 2 022 2 002 1 982 1 962 1 942 1 923
Liitunud elanike osamäär % 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Eriveetarbimine l/in/d 63 66 66 67 68 68 69 70 70 71 72 73 73 74

Elanike veetarbimine m3
/d 139 143 143 143 143 143 143 143 142 142 142 142 142 142

m3
/a 50 695 52 047 52 042 52 037 52 031 52 026 52 021 52 016 52 011 52 005 52 000 51 995 51 990 51 985

Asutuste veetarbimine m3
/d 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

m3
/a 19 083 19 155 19 083 19 083 19 083 19 083 19 083 19 083 19 083 19 083 19 083 19 083 19 083 19 083

Veetarbimine kokku m3
/d 191 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

m3
/a 69 777 71 202 71 124 71 119 71 114 71 109 71 103 71 098 71 093 71 088 71 083 71 077 71 072 71 067

VTJ ja RVP omatarbevesi m3
/d 7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

m3
/a 2 560 1 316 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Mittearvestusliku vee kogus m3
/d 86 135 108 86 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

m3
/a 31 437 49 169 39 375 31 337 24 371 24 370 24 368 24 366 24 364 24 363 24 361 24 359 24 357 24 356

Mittearvestusliku vee osamäär % 30 40 35 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Veevõtt veehaardest m3
/d 284 333 308 286 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267

m3
/a 103 774 121 687 112 499 104 456 97 485 97 478 97 471 97 464 97 457 97 451 97 444 97 437 97 430 97 423

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanikud in 2 195 2 169 2 147 2 126 2 105 2 084 2063 2042 2022 2002 1982 1962 1942 1923

Reovee kogus elanikelt m3/d 139 143 143 143 143 143 143 143 142 142 142 142 142 142

m3/a 50 872 52 160 52 042 52 037 52 031 52 026 52 021 52 016 52 011 52 005 52 000 51 995 51 990 51 985

Reovee kogus asutustelt m3/d 53 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

m3/a 19 476 18 917 18 917 18 917 18 917 18 917 18 917 18 917 18 917 18 917 18 917 18 917 18 917 18 917

Reovee vooluhulk kokku m3/d 193 195 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

m3/a 70 348 71 077 70 959 70 954 70 948 70 943 70 938 70 933 70 928 70 922 70 917 70 912 70 907 70 902
Infiltratsiooni- ja sademevee osamäär % 75 77 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Infiltratsiooni- ja sademevee kogus m3/d 585 657 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583

m3/a 213 496 239 724 212 876 212 861 212 845 212 830 212 814 212 798 212 783 212 767 212 752 212 736 212 720 212 705

Reovesi puhastisse m
3
/d 778 852 778 778 778 777 777 777 777 777 777 777 777 777

m3/a 283 844 310 801 283 835 283 814 283 794 283 773 283 752 283 731 283 710 283 690 283 669 283 648 283 627 283 606  
 
Märkus: Vändra valla piirkondadele müüdud vesi ja kanalisatsiooniteenus on arvestatud asutuste tarbimisnäitajate koosseisus. 
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Veekasutuse prognoosimisel on arvestatud järgnevat: 
 

- Vee-eritarbimine kasvab keskmiselt 1% aastas; 
- Vee- ja kanalisatsiooniteenusega liitunute osamääraks on arvestatud 99% elanikkonnast 

(liitumisvõimalus on praktiliselt kõigil elanikel); 
- Veekasutuse prognoosimisel on arvestatud elanike tarbitav veekogus ja kanaliseeritav 

reovee kogus võrdseks. 
- Asutuste tarbitava vee ja kanaliseeritava reovee kogused on arvestatud võrdseks 

käesoleva aja tarbimisega; 
- Mittearvestusliku vee osamäär arendamise kava perioodi alguses on ligikaudu 40% 

veevõrku pumbatavast veest, mis väheneb torustike rekonstrueerimisprojektide 
teostumisel 25%-ni. 

- Infiltratsiooni- ja sademevee osamääraks reovees on arvestatud 75% reoveepuhastisse 
jõudvast veest; 

5.5 ÜHISVEEVARUSTUSSÜSTEEMID 

5.5.1 Puurkaevpumplad 

Alevi ühisveevärgi puurkaev-pumplate andmed on esitatud tabelis 5.3.  
 

Tabel 5.3 Vändra alevi ühisveevärki ühendatud puurkaevude andmed 

 
PK-1 

Jakobsoni 
PK-2 

Jakobsoni 
PK-3 

Jakobsoni 

PK-4 
Turu 

(reserv) 

PK-7 
Nurme 
(reserv) 

Puurkaevu katastri / passi nr  6673 / 5730 6675 / 5754 6674 / 5743 6670 / 4677 7992 / 
Ehitusaeg, a 1986 1987 1987 1979 1978 
Maapinna kõrgusmärk,  
m abs 

38 38 38   

Sügavus, m 120 50 m 120 m 265 22 
Ekspluateeritav veekompleks S S S S-O S 
Suurim lubatud tootlus (PK 
passis), m3/h 

12 16 15   

Staatiline veepind, m 2,5 3 3,3   
Pumba paigaldussügavus, m 48 36 44   
Pumba mark ja läbimõõt  KSB UPA 

150-12/6 
KSB UPA 
150-12/6,  

KSB UPA 
150-12/6,  

 (3“) 

Pumba võimsus, kW 3,0 3,0 3,0   
Pumba tootlus, m3/h 16 18 16   
Pumba paigaldusaeg, a 2001 2001 2001  2002 
 
Puurkaev-pumplate tehniline seisukord, nii hoonete kui seadmete osas, on hea.  
 
Veehaarete sanitaarkaitseala kujad on järgmised: 
 

• Jakobsoni veehaare – 160m 
• Turu PK – 50m 
• Nurme PK – 50m 

 
Jakobsoni veehaare on ümbritsetud võrkaiaga (kaugus puurkaevudest 50-70 m), 
sanitaarkaitsealas väljaspool aeda kasvab mets. Sanitaarkaitsealale kehtestatud nõuded on 
täidetud. 

5.5.2 Veetöötlusjaam 

Jakobsoni veehaardest pumbatav vesi töödeldakse veetöötlusjaamas (VTJ). Vee töötlemisega 
vähendatakse toorvee rauasisaldust ning eraldatakse väävelvesinik ja süsihappegaas. VTJ asub 
veehaarde kinnistul. VTJ seadmete töö on täielikult automatiseeritud.  
 
Jaam on rajatud 2001. aastal ning rekonstrueeritud 2012. aastal. Veevõrku antava vee analüüsid 
on esitatud lisas 1. Väljuva vee rauasisaldus on tunduvalt alla lubatud piirnormi (lubatud piirnorm 
on 200 µg/l).  
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VTJ tavajõudluseks on arvestatud 400 m3/d, suurim ööpäevane jõudlus on 600 m3/d. Jõudlus 
rahuldab ka alevi perspektiivset veevajadust.  
 
Veetöötlusjaama toiteks annavad toorvee 3 puurkaevu, millest 2 töötavad korraga ja 1 on reservis. 
Puurkaevupumbad töötavad vaheldumisi, et pumpasid ühtlaselt koormata.  
 
Rekonstrueerimise käigus paigaldati jaama uus kompaktne aeraator-degasaatorseade (olemasolev 
torn tüüpi aeraator koos ventilaatoriga jäeti reservi). Vesi juhitakse läbi injektori, mille kaudu 
imetakse vette õhuhapnikku. Edasi suunatakse vesi separaatorisse, milles eraldatakse vees olevad 
gaasid ja mittereageerinud õhk. Õhustatud vesi kogutakse olemasolevasse vee kontaktmahutisse, 
sealt pumpavad rõhutõstepumbad (2 töö-, 1 reservpump) vee katalüütilise täidisega 
rauaeraldusfiltritesse. Filtreid uhutakse joogiveemahutist võetava veega. Uhtepumba jõudlus on 
85m3/h ja tõstekõrgus 10m. 
 
VTJ-st veevõrku suunatavat vett on vajaduse korral võimalik desinfitseerida nii 
ultraviolettkiirgusseadmete, kui ka NaOCl-lahuse doseerimisseadmetega. Tulekahju olukorras 
antakse vesi otse võrku UV-seadet läbimata. 
 
VTJ rajatised ja põhiseadmed on nüüdisaegsed ja tehniliselt heas korras. Veetöötlusjaama koos 
survetõstepumplaga parendati Ühtekuuluvusfondi abiga aastatel 2009-2012 teostatud ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni arendusprogrammi raames. 

5.5.3 Veemahutid 

Töödeldud vesi juhitakse maapealsetesse veemahutitesse. Jaamas on kaks mahutit kumbki 
mahuga 150 m3 (kasulik kogumaht – 2*130=260 m3).  
 
Reservuaarides hoitav nõutud tuletõrjeveemaht on 213 m3 ehk 106,5 m3 mõlemas reservuaaris.  
 
Tuletõrjeveevaru arvutuskäik on järgmine:  
- 3h tuletõrjevee hulk on 162 m3 (3x15 l/s x 3,6),  
- 3h maksimaalne veetarbimine koos tuletõrjevee hulgaga on kokku 303 m3,  
- arvestades 3h veekäitlusseadmete tootlikkust antakse reservuaaridesse juurde 3x30=90 m3,  
- tuletõrjeveevaru koos maksimaalse veetarbimisega on 213 m3 (Vtt=303-90). 
 
Reguleerivaks mahuks on kokku 47 m3 (Vr=260-213) ehk mõlemas reservuaaris 23,5 m3. 

5.5.4 Survetõstepumpla 

Tingituna maapinna tasasest reljeefist asub kogu alevi veevärk ühes survetsoonis. Veevõrgurõhku 
hoitakse 2,8-3 bar piirides. Pumpla asub Jakobsoni veehaarde veetöötlusjaamas.  
 
Vee pumpamiseks alevivõrku on paigaldatud kaks võrgupumpa, mille pöörlemiskiirust juhitakse 
vastavalt rõhule sagedusmuunduriga. Võrgupumbad töötavad vaheldumisi, et võrdselt koormust 
jagada. 
 
Tuletõrjeolukorra tarbeks on paigaldatud lisaks võrgupumpadele kaks samasugust tuletõrjepumpa. 
Tuletõrjepumbad on varustatud sujuvkäivitusega. 
 
Pumpade parameetrid on järgmised: 
- jõudlus  45 m3/h 
- tõstekõrgus  34m 
- pöörded  2900p/min 
- mootori võimsus 7,5 kW 
 
Kõigi kolme pumba koostöö peab andma tuletõrjeks koos maksimaalse tarbimisega vajaliku 
veehulga Qmaks=101 m3/h, üks neljast pumbast on reservis. 
 
Pumpla põhiseadmed on nüüdisaegsed ja tehniliselt heas korras.  
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5.5.5 Veetorustik 

Aastatel 2009-2012 viidi Ühtekuuluvusfondi abiga läbi ulatuslik ühisveevärgi arendusprogramm, 
mille käigus ehitati 9730 m ning rekonstrueeriti 9180 m ühisveevõrgutorustikke. Ühisveevärgi 
torustike kogupikkus on 25,65 km ning tänaseks on Vändra alev ühisveevõrguga peaaegu täielikult 
kaetud (liitumisvõimalus puudub teadaolevalt ühel kinnistul). Veetorustike rajamise aasta, pikkus 
ning läbimõõt on tänavate kaupa esitatud lisas 4. 
 
Kuigi enamus torustikke on uued, on kasutuses ka ca’ 2,5km enne 2002 aastat ehitatud 
malmtorustikku. Osa kõige vanemaid torustikke on kehvas seisukorras, mistõttu on suur ka 
torustiku lekkimisest tingitud veekadu. Veevõrgu avariide avastamist ja lekkekoha 
kindlaksmääramist raskendab asjaolu, et enamus torustikke paikneb paepinnases ning avarii korral 
vesi maapinnale ei välju.  
 
Kui pärast ulatuslikku torustike rekonstrueerimist moodustas 2013.a veekadu ca’20% võrku 
antavast veest, siis viimastel aastatel on see näitaja jälle tõusnud – 24% 2014.a, 30% 2015.a, 40% 
2016.a. Suure veekao tõttu töötavad veevärgi süsteemid kohati suurima jõudluse/mahu piiril. 
Veekadude vähendamine on seega kogu ühisveevärgi toimimise seisukohast olulise tähtsusega 
ülesanne. Esmajärjekorras rekonstrueeritavad torustikud on näidatud ühisveevärgi põhirajatiste 
skeemil.  
 
Üheks veevõrgu probleemiks on suure osa ühisveevõrgu torustike kulgemine läbi erakinnistute. 
Kuigi sellistel kinnistutel on üldjuhul torustike talumise kohustus, on kohati osutunud keeruliseks 
ühisveevärgiga liitumispunkti määratlemine. Liitumispunkti puudumise korral võib veetorustiku 
hooldus- ja remonditööde teostamine olla takistatud. 

5.6 ÜHISVEEVARUSTUSE PROBLEEMID  
Eelmistes peatükkides käsitletud ühisveevärgi peamised lahendamist vajavad probleemid ja 
parendusmeetmed on kokkuvõtlikult järgmised:  
 

• Veekadu veevõrgust on suur. Kehvas seisukorras torustikud tuleb rekonstrueerida. 
• Kinnistul Raudtee 5 puudub liitumisvõimalus ühisveevärgiga. Ehitada kinnistuni veetorustik. 
• Osadel ühisveevärgiga liitunud kinnistutel on liitumispunkt määramata. Võimaluse korral 

tuleb kõigile ühisveevärgiga liitunud kinnistutele määrata liitumispunktid.   
• Puudub nüüdisaegne veetöötlusjaama ja puurkaev-pumplate kaugseire ja juhtimissüsteem. 

Rakendada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniobjekte hõlmav ühtne SCADA-l põhinev 
kaugseire ja –juhtimissüsteem juhtimiskeskusega reoveepuhastis, mille vahendusel oleks 
võimalik jälgida, analüüsida ja juhtida veetöötlusjaama, sh puurkaev-pumplate, 
reoveepumplate ja reoveepuhasti tööd. 

• Tagamaks elektrikatkestuse korral veejaama töö on vajalik soetada varugeneraator. 
• Rekonstrueerida veehaarde territooriumil olev kohalikule omavalitsusele kuuluv 

elektriõhuliin. 
 
Raskendatuks võib osutuda ka ÜVK-ga kaetava ala laienemise korral mõne kinnistu 
ühisveevärgiga liitumine. Üldjuhul asuvad potentsiaalsed uued liitujad ühisveevõrgule suhteliselt 
lähedal, kuid mõnel juhul, näiteks teisel pool Vändra jõge, võib lähim ühisveevõrguga liitumise koht 
olla päris kaugel. Näiteks, ühisveevärgiga kaetava ala laienemisel Jannseni tn piirkonda tuleb 
kinnistute Jannseni 9 (nelja korteriga ridaelamu) ning Jannseni 7 (Felandia OÜ) ühisveevärgiga 
liitumise soovi korral kaaluda mitmeid alternatiive. Käesoleval ajal saavad need kinnitud vee oma 
puurkaevust, mille vesi ei pruugi vastata kehtestatud kvaliteedinõuetele (vee-ettevõtte andmetel 
võib seal olla probleeme rauaühendite ja väävelvesinikuga). Probleemi võimalikeks 
lahendusvariantideks on: 
 
a) ehitada Jannseni tänavale veetorustik alates Pärnu-Paide mnt-st kuni kinnistuteni (ca’ 730m), 
b) paigaldada Jannseni tn 9 puurkaev-pumplasse veetöötlusseadmed, 
c) ühendada Jannseni 9 ja 7 veetorustik AS Wendre veevõrguga. 
 
Tõenäoliselt osutuks soodsaimaks ühendus Wendre veevõrguga, kuid selle variandi valik ei sõltu 
kohaliku omavalitsuse ega vee-ettevõtte tahtest. Kõige suuremat investeeringut nõuaks kahtlemata 
Jannseni tn veetorustiku ehitus pikkusega ca’ 730m. Veetöötluse rakendamisega seotud kulutuste 
hindamiseks on vajalik täpsem info vee kvaliteedi ning pumpla seisukorra kohta, sest tõenäoliselt ei 
piirduks investeering vaid veetöötlusseadmete lisamisega. Seega tuleb valiku tegemiseks 
täpsustada olukorda asjakohaste kinnistute omanikega. 
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6 KANALISATSIOON 

6.1 REOVEEKOGUMISALA 
Reovee kogumisala on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni 
kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. Mõiste on defineeritud 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduses (§4 lõige 22). 
 
Reovee kogumisalad tuleb määrata vastavalt keskkonnaministri 15. mai 2003. a määrusele nr 48 
Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid, mis sätestab reoveekogumisalade määramise 
kriteeriumid piirkondadele, kus elab rohkem kui 50 inimest.  
 
Vastavalt nimetatud määrusele tuleb reoveekogumisala määramisel sotsiaal-majandusliku 
kriteeriumina arvestada leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest 
tasumiseks, mille kohaselt ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
teenusele ei või ületada 4% ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust tema 
elukohajärgses maakonnas. 
 
Põhjavee kaitstus on maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi loodusliku kaitstuse hinnang 
maapinnalt lähtuva reostuse suhtes. Põhjavee kaitstuse klasse on viis: kaitsmata, nõrgalt kaitstud, 
keskmiselt kaitstud, suhteliselt kaitstud ja kaitstud. Reovee kogumisala tuleb moodustada kui 
orgaanilist reostust tekib 1 ha kohta 10 IE (kaitsmata põhjavesi) või 15 IE (nõrgalt kaitstud 
põhjavesi). Vändra alevi territoorium kuulub valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud klassi. 
 
Vändra alevi reoveekogumisala on määratud Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1079 
Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 IE (registrikood RKA0670297). Alevivalitsuse 
ettepanekul määratleti reovee kogumisalana kogu Vändra jõe idapoolne tiheasustusiirkond ning 
potentsiaalsed arendusalad kuni alevi administratiivpiirini. Reoveekogumisala hõlmab lisaks 
Vändra alevi territooriumile osaliselt ka Vändra valla Kalmaru, Kirikumõisa, Allikõnnu ning Rätsepa 
külasid. Kogu reovesi suubub alevi reoveepuhastisse, mis asub alevist väljas Vaki küla 
territooriumil. 2017. aasta algul korrigeeriti reoveekogumisala piire ning arvutuslikku 
reostuskoormust. Reoveekogumisala suurus on 204,4 ha ning reostuskoormus alal on 2605 IE. 
Reostuskoormuse vähenemise tingis peaasjalikult meierei tootmistegevuse lõpetamine. 
 
Vändra reoveekogumisala kaart 
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6.2 KANALISATSIOONITEENUSE TARBIMINE 
Ühiskanalisatsiooniteenust kasutab ca’ 99% elanikkonnast. Ühiskanalisatsiooniga liitumise 
võimalus on peaaegu kõigil Vändra alevi kinnistutel, mis asuvad reoveekogumisalal (teadaolevalt 
puudub hetkel vastav võimalus vaid kinnistul Raudtee 5).  
 
Ühiskanalisatsiooniga kaetud ala jääb põhiliselt alevi administratiivpiiresse, kuid on ühendatud ka 
kahe piirkonnaga Vändra valla Allikõnnu ja Rätsepa külades. Allikõnnu ja Rätsepa külades 
kuuluvad ÜVK-ga seotud varad (v.a. Rätsepa puurkaev-pumpla) Vändra Vallavalitsusele, kes 
tegeleb ka ÜVK süsteemide haldamisega. Mõlema küla ja alevi piiril on valla kui 
ühiskanalisatsiooniteenuse tarbija tringlikud liitumispunktid.  
 
Allikõnnu külas paiknev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud ettevõtete piirkond 
moodustab sisuliselt aleviga ühtse terviku. Rätsepa külas on kanalisatsiooniteenuse tarbijaks 
kaheksa eramuga elamupiirkond, kes saab käesoleval ajal vee oma puurkaevust. Mõlema 
piirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni skeemid on esitatud Vändra valla ÜVK arendamise 
kava koosseisus. Need skeemid on näidatud ka käesoleva ÜVK arendamise kava lisadena. 
 
Viimaste aastate veekasutusandmed ning prognoositud perspektiivsed näitajad on esitatud tabelis 
5.2 (vt ptk 5.4 Veekasutus). 
 
Kogumiskaevude ja kuivkäimlate tühjendust teostab alevis OÜ Vändra MP. Kogumiskaevude 
reovee ja fekaalide vastuvõtukohaks on Vändra reoveepuhasti juurde rajatud purgla.  
 
 

6.3 ÜHISKANALISATSIOONI RAJATISED 

6.3.1 Ühisvoolne kanalisatsioon 

Vändra kanalisatsioonisüsteem on valdavalt ühisvoolne, st kanalisatsioonitorustikku on juhitud 
lisaks reoveele ka sademe- ja lumesulamisvesi.  

6.3.1.1 Kanalisatsioonitorustik 

 
Vabavoolutorustik 
 
Vabavoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ca’ 21,5 km, millest pärast 2009.a on ehitatud 
või rekonstrueeritud kokku 14,5 km torustikke. Aastatel 1999-2009 ehitatud torustikke on kokku ca’ 
3,4 km ning varasemaid 3,6 km. 
 
Uued torustikud on plasttorustikud, vanemate hulgas on ka malm ning asbesttsementtorustikke. 
Torustike pikkus ja läbimõõdud on näidatud tänavate kaupa lisas 5. 
 
Osa kõige vanemaid torustikke on teadaolevalt väga kehvas seisukorras. Esmajärjekorras 
rekonstrueerimist vajavad ühisvoolse kanalisatsiooni torustikud on näidatud ühiskanalisatsiooni 
põhirajatiste skeemil.  
 
Vee-ettevõttele tekitab probleeme kohati ka erakinnistute kanalisatsiooni kehv seisukord. Näiteks, 
on vee-ettevõtte hinnangul Wendre tööstuspiirkonnast kanaliseeritava reovee vooluhulk tarbitavast 
veekogusest palju suurem. Et saada kanaliseeritud reovee kogusele vastavat tasu, tuleb võimaluse 
korral reovee vooluhulka hakata mõõtma.  
 
Survetorustik 
 
Survetorustiku kogupikkus on ca’ 5,2 km, millest enamik - kokku 4,1 km torustikku, on uued või 
rekonstrueeritud (kõik on PE-torustikud). Vanu survetorustikke, s.o. ehitatud aastatel 1999-2009, 
on vee-ettevõtte andmete kohaselt vaid 0,3 km ning veel vanemaid ca’ 0,8 km.  
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Torustike pikkus ja läbimõõdud on näidatud tänavate kaupa lisas .6. 
 
Kõige vanemad torustikud, sh Rätsepa - Kooli pumpla, Kase pumpla – Sepa tn, Meierei pumpla 
survetoru, on arvatavalt kehvas seisukorras. 
 
Kase pumplal on kaks survetorustikku, millest pärast Kase tänavale uue survetorustiku rajamist oli 
Sepa tn-l kulgev kavas maha jätta. Praegu on seda siiski suurematel vihma- või 
lumesulamisperioodidel aeg-ajalt kasutatud, kuid survetorustiku rekonstrueerimise asemel on 
otstarbekam vähendada pumplasse juhitud reovee liigvee osakaalu.   
 
Meierei pumpla survetorustiku rekonstrueerimine ei ole praegusel ajal esmane prioriteet, sest 
pumplat hoitakse töös vaid sinna kanaliseeritud ühe elamu reovee tõttu. Otstarbekam on pumpla 
töö ajutiselt peatada ning elamu Vana tn 3 reovesi vabavoolselt otse ühiskanalisatsiooni suunata. 
 

6.3.1.2 Reoveepumplad 

 
Alevi ühiskanalisatsioonivõrgus on kokku 16 ülevoolupumplat: 

• Posti (peapumpla) 
• Silla 
• Kase 
• Kooli 
• Nurme 
• Spordi 
• Lohu 
• Meierei 
• AÜ Jõe 
• Jakobsoni 
• Kalda 
• Raja 
• Turu 
• Vihtra tee 2- Tervisekeskus 
• Vihtra tee 6 
• Urmase 

 
Kõik reoveepumplad on  maa-alused pealisehitiseta kompaktpumplad. 
 
Pumpade andmed pumplate kaupa on esitatud lisas 7. 
 
Reoveepumplad on heas seisukorras, kuid puudub pumplate kaugseiresüsteem. Tulevikus on 
kavas juurutada ühtne seire- ja kaugjuhtimissüsteem (SCADA-süsteem), kuhu lülitatakse 
veetöötlusjaam, reoveepuhasti ning olulisemad reoveepumplad – Posti, Kase, Kooli, Nurme, Silla, 
Spordi, Vihtra tee 2 (nimetatud pumplatel on GPRS–valmidus). Juhtimiskeskus on ette nähtud 
paigaldada reoveepuhastusjaama operaatori ruumi, kuid liidetud üksuste seire ja juhtimine keskuse 
kaudu peab olema võimalik interneti teel ka mujalt (näiteks operaatori sülearvutist). 
 
Töökindluse tõstmiseks on kavas Tervisekeskuse pumplasse (Vihtra tee 2) paigaldada täiendav 
pump. 
 

6.3.2 Sademeveekanalisatsioon 

Kuna alevi kanalisatsioonisüsteem on ühisvoolne, ei tekita liigsademevesi tänavatel probleeme. 
Valdavalt valgub sademevesi kraavidesse või haljasaladele, kust edasi pinnasesse imbub.  
 
Osa sademeveest satub pinnasest vanade torustike kaudu ka ühiskanalisatsiooni põhjustades 
reoveepuhastis hüdraulilist ülekoormust. 
 
Eraldi sademeveekanalisatsiooni on alevis suhteliselt vähe. Põhiliseks sademeveesüsteemiks on 
osaliselt torustikest ja osaliselt kraavidest koosnev Pärnu-Paide mnt sademeveekanalisatsioon, 
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kuhu on suunatud sademevesi ka Nurme ning Pilve tänavatelt (vt Ühiskanalisatsiooni põhirajatiste 
skeem). Eraldi sademeveekanalisatsioonid on Tervisekeskuse (Vihtra 4) juures ning Turu tn 
piirkonnas. 
 
Sademevee kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on vee-ettevõtte andmetel ca’ 2,9 km. Torustike 
pikkus ja läbimõõdud on näidatud tänavate kaupa lisas 8. 
 
Kohtpuhastid 
 
Alevis on viis kohtpuhastit. Õli-liivapüüdurid on paigaldatud järgmistel objektidel:  
- J.V.Jannseni tn 3a (jäätmejaam)  
- Pärnu-Paide mnt 26 (Grossi pood) 
- Vihtra tee 4 (Vändra Tervisekeskus) 
- Pärnu-Paide mnt 21 (Konsumi kaupluse parkla, I klassi liiva-õlipüüdur jõudlusega 50 l/s.) 
- Pärnu-Paide mnt 17a (bensiinijaam, I klassi liiva-õlipüüdur jõudlusega 50 l/s) 
 
Kohtpuhastite asukohad on näidatud ühiskanalisatsiooni põhirajatiste skeemil. 
 

6.3.3 Reoveepuhastusjaam 

 
Reoveepuhasti MRP-1000 ehitati 1983. a ning rekonstrueeritud 1999.a ja 2012.a. Esimese 
rekonstrueerimise käigus muudeti aeratsioonisüsteemi (paigaldati 2 Celpox-tüüpi 
aeratsioonireaktorit) ja rakendati täiendav anaeroobne-anoksiline tsoon lämmastiku ja 
fosforiärastuseks. 2012.a rajati uus reovee vastuvõtu- ja eelkäitlussõlm, rekonstrueeriti põhipuhasti, 
uuendati järelpuhastussüsteemi, rajati jääkmuda tahendussõlm (mis võimaldab vastu võtta ja 
käidelda ka mujalt toodavat muda), rajati uued kompostimisplatsid ning purgla. 
 
Puhasti projektvõimsus on arvestatud vooluhulgale qmax = 100 m3/h, Qmax = 975 m3/d. 
Reostuskoormuseks on arvestatud 4333 IE. Reoveepuhasti kuja on 150m. 
 
Heitvee suublaks on Vändra jõgi. Vastavalt vee erikasutusloale ei tohi suublasse juhitava reovee 
saasteainete sisaldus ületada järgmisi piirväärtusi: 
 
BHT7    15 mg/l  
Heljum    25 mg/l  
KHT  125 mg/l 
Nüld    45 mg/l  
pH     9 mg/l  
Püld  1,5 mg/l (alates 2019. aastast 1 mg/l) 
 
Reoveepuhastus toimub järgmistes etappides: 
 
1. Eelpuhastus 

- vastuvõtt ja mõõtmine (siia kuulub ka vastuvõtt purglas ja ühtlustamine) 
- võre 
- liivaseparaator 
 

2. Bioloogiline puhastus  
- bioprotsess 
- liigmuda eemaldamine 
 

3. Järelpuhastus ja ühtlustamine 
- biotiigid 
 

4. Mudakäitlus 
- jääkmuda tihendamine 
- muda veetustamine (tahese kuivainekontsentratsioon vähemalt 20%) 
- tahendatud muda stabiliseerimine ja väärtustamine kompostimise teel 
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Reoveepuhasti probleemid 
 
Kuna alevis on ühisvoolne kanalisatsioon, on puhastile suubuv reovee vooluhulk märjal ja kuival 
ajal suuresti erinev. Reoveepuhasti käivitamise järgsel perioodil on ilmnenud ajavahemikke, kus 
puhastile pumbatav reovee kogused ületasid 3000 m3/d ja tunnivooluhulgad ulatusid 180 m3/h-ni. 
Reoveepuhasti kaitsmiseks ülemäärase hüdraulilise koormuse eest on ette nähtud ehitada liigvee 
avariimöödavool. Vastav tööprojekt (töö nr MT12-04) on koostatud 2012. aastal. 
 
Projekt näeb ette järgmiste rajatiste ehitamise: 
 

- Ühendustorustik reoveepuhastile sisenevast survetorust siibrikaevuni (De200, pikkus 6m); 
- Siibrikaev elektrilise automaatsiibriga; 
- Vabavoolutorustik siibrikaevule järgnevast survekustutuskaevust suubumiseni esimesse 
biotiiki (De315, pikkus 39m); 
- Biotiikide vaheline täiendav ülevoolutorustik (De315, pikkus 15m). 

 
Lisaks avariimöödavoolu rajamisele on vee-ettevõttel mudakäitluse täiustamiseks kavas soetada 
kallutava kastiga traktor, mis muudaks oluliselt lihtsamaks tahendatud reoveesette transportimise 
kompostimisväljakule. 
 

6.4 ÜHISKANALISATSIOONI PROBLEEMID  
 
Eelmistes peatükkides käsitletud ühiskanalisatsiooni peamised lahendamist vajavad probleemid ja 
parendusmeetmed on kokkuvõtlikult järgmised: 
 

• Kehvas seisukorras torustikest väljaimbuv reovesi võib saastata põhjavett. Kehvas 
seisukorras torustikud tuleb renoveerida.  

• Vee-ettevõtte hinnangul on Wendre tööstuspiirkonnast kanaliseeritava reovee vooluhulk 
oluliselt suurem tarbitavast veekogusest. Et saada ühiskanalisatsiooni juhitava reovee 
kogusele vastavat tasu, tuleb reovee vooluhulka hakata mõõtma. Näha ette Wendre 
liitumispunkti juurde rajatavasse reoveepumplasse vooluhulga mõõtmine. 

• Tervisekeskuse pumplas (Vihtra tee 2) on käesoleval ajal üks pump. Töökindluse 
tõstmiseks on otstarbekas paigaldada pumplasse täiendav pump. 

• Reoveepuhasti ei ole kaitstud hüdraulilise ülekoormuse eest. Rajada avariimöödavool 
juhtimaks liigvee biopuhastit läbimata biotiiki.  

• Tahendatud reoveesette kompostimisväljakule transportimiseks on vajalik soetada 
kallutava kastiga traktor. 

• Puudub nüüdisaegne reoveepumplate kaugseire ja juhtimissüsteem. Rakendada 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniobjekte hõlmav ühtne SCADA-l põhinev kaugseire ja –
juhtimissüsteem juhtimiskeskusega reoveepuhastis, mille vahendusel oleks võimalik 
jälgida, analüüsida ja juhtida veetöötlusjaama, sh puurkaev-pumplate, reoveepumplate ja 
reoveepuhasti tööd. 
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7 ARENDUSMEETMETE AJAKAVA JA HINNANGULISED MAKSUMUSED 
 
Investeerimisprojektid on sõltuvalt nende prioriteetsusest kavas ellu viia kahes etapis. 
Prioriteetsemad projektid on kirjeldatud 1. etapi ehk Lähiaja investeeringute tabelis. 
 
Investeerimisprojektid on kavas teostada abirahastuse toel. Kuna SA KIK Keskkonnaprogrammi 
reoveekäitluse ega joogiveevarustuse alamprogrammist ei toetata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rekonstrueerimist ega rajamist üle 2000 IE reostuskoormusega reoveekogumisaladel, tuleks 
taotleda abi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Vastavalt Keskkonnaministri määrusele 
22.12.2014 nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” 
avatud taotlemise korral“ (§12) saab toetust taotleda ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 
100%-liselt kuuluv vee-ettevõtja, kellele kuulub projekti piirkonna veemajandustaristu. Kahjuks ei 
vasta OÜ Vändra MP nimetatud kriteeriumile, mistõttu on abirahastuse taotlemine raskendatud. 
 
Lähiaja investeerimisprojektide teostamise kestuseks on arvestatud kaks aastat eeldatava 
algusega 2018. aastal. Selleks ajaks on tõenäoliselt selgunud ka võimalikud rahastamisallikad. 
Eelnevast tulenevalt on rahastamisallikana investeeringute tabelis näidatud vaid kohalik 
omavalitsus, kuid võimaluse tekkel kasutatakse ka abirahastust ning vajaduse korral ka laenuraha. 
 

Tabel 7.1 Lähiaja investeeringud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks 

  LÄHIAJA INVESTEERINGUD   (2018-2019.a.) Ühik Kogus 
Maksumus 

€ 
  

1 Veevärk 144 500 

1.1 Veetorustiku rekonstrueerimine, sh m 1 470 141 700 

1.1.1 Turu tn De110 m 100 10 000 

1.1.2 Pärnu-Paide mnt De110 m 390 39 000 

1.1.3 Jaama - Raudtee tn De63/90 m 290 26 100 

1.1.4 Jõe tn De110 m 230 23 000 

1.1.5 Vana tn De110 m 190 19 000 

1.1.6 Spordi tn De110 m 150 15 000 

1.1.7 Pärna tn De40/63 m 120 9 600 

  

2.2 Veetorustiku ehitus, sh m 40 2 800 

1.2.1 Raudtee tn De40* m 40 2 800 

  

2 Kanalisatsioon 480 900 

2.1 Vabavoolse torustiku rekonstrueerimine, sh m 2 500 262 900 

2.1.1 Turu/Tuule tn De250 m 280 30 800 

2.1.2 Pilve tn De200 m 50 5 500 

2.1.3 Pärnu-Paide mnt De315 m 330 39 600 

2.1.4 Vana De315 m 690 82 800 

2.1.5 Jaama-Raudtee tn De160/200 m 370 40 700 

2.1.6 Jõe tn De160 m 250 25 000 

2.1.7 Jannseni tn (enne Silla pumplat) De315 m 50 6 000 

2.1.8 Jannseni tn De250 m 190 20 900 

2.1.9 

Jannseni tn vabavoolse torustiku rekonstrueerimine 

survetorustikuks (kinnisel meetodil) m 290 11 600 
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2.2 Vabavoolse torustiku ehitus, sh m 80 8 000 

2.2.1 Raudtee tn De160* m 40 4 000 

2.2.2 Vana tn De160 m 40 4 000 

  

2.3 Reoveepumpla rekonstrueerimine     5 000 

2.3.1 RVP Vihtra tee 2  ühe täiendava pumba paigaldus (10 l/s) tk 1 5 000 

  

2.3 Reoveepumpla ehitus     30 000 

2.3.1 RVP Wendre (10 l/s) tk 1 30 000 

  

2.4 Reoveepuhasti rekonstrueerimine, sh     55 000 

2.4.1 Avariimöödavoolu ehitus kpl 1 35 000 

2.4.2 Kallurtraktori soetus tk 1 20 000 

  

2.5 Kaugseire ja -juhtimissüsteemi (SCADA) rakendamine     120 000 

2.5.1 

Kaugseire ja -juhtimissüsteemi ühendatakse veetöötlusjaam 

(sh puurkaev-pumplad), reoveepuhasti ja seitse reovee-

pumplat (Posti, Kase, Kooli, Nurme, Silla, Spordi, Vihtra tee 2) kpl 1 120 000 

  

  Lähiaja investeeringud kokku 625 400 

  Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve kulud  15% 93 810 

  Lähiaja investeeringud koos lisakuludega 15%     719 210 
* Kinnistuomaniku liitumistaotluse korral 
 
Alevi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud Allikõnnu ja Rätsepa küla investeerimisprojektide 
maksumused on arvestatud Vändra valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas. 
 

Tabel 7.2 Hilisemad investeeringud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks 

  HILISEMAD INVESTEERINGUD   (2020-2028.a.) Ühik Kogus 
Maksumus 

€ 

  

1 Veevärk 600 000 

1.1 Veetorustiku rekonstrueerimine m 5 300 530 000 

1.2 

Veetöötlusjaama elektrivarustuskindluse tõstmine 

(diiselgeneraatori hankimine ja elektriliini rekonstrueerimine) kmpl 1 70 000 

  

2 Kanalisatsioon 495 000 

2.1 Vabavoolse torustiku rekonstrueerimine, sh m 4 500 495 000 

  

  Hilisemad investeeringud kokku 1 095 000 

  Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve kulud  15% 164 250 

  Hilisemad investeeringud koos lisakuludega 15%     1 259 250 

 
 
Tabelites toodud hinnangulised maksumused põhinevad 2016.a. hinnatasemel. Esitatud 
maksumused ei sisalda käibemaksu.  
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8 TARIIFIPROGNOOS JA TEENUSE KÄTTESAADAVUS 

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 9.1-3/13-015 kehtivad alates 01. oktoobrist 2013.a. OÜ 
Vändra MP tegevuspiirkonnas alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad: 

• vesi     0,81 €/m³ (käibemaksuga 0,97€/m³) 
• reovee ärajuhtimine ja puhastamine  1,55 €/m³ (käibemaksuga 1,86€/3). 

 
Piirkonna hinna prognoosimise aluseks võetakse Konkurentsiameti poolt kinnitatud metoodika, 
kuna Vändra vee- ja kanalisatsiooni hind kuulub regulaatori poolt kooskõlastatavate piirkondade 
hulka (üle 2000 ie).  

Veeteenuse hindadesse lülitatakse alljärgnevad kulud:  

1) tegevuskulud;  
2) kapitalikulu;  
3) põhjendatud tulukus.  
 
Konkurentsiameti juhendi kohaselt veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks 
tagatud põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt. Seega lähtub KA 
reguleeritava vara leidmisel vaid vee-ettevõtja omavahendite ja tema poolt võetud laenukohustuste 
arvelt soetatud põhivara jääkmaksumusest ning selle hulka ei arvata tagastamatu abi raames ega 
tarbijate poolt tasutud liitumistasude arvelt soetatud põhivara1.  
 
Alates 2019. aastast prognoosib konsultant veeteenuse hinda vastavalt konkurentsiameti 
metoodikale. Tariifiprognoos on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 8.1 Tariifiprognoos  

  2015 2016 2017 2018 2019 
Elanikud ja asutused 
Vesi 0,81 0,81 0,81 0,81 0,97 
Kanalisatsioon 1,55 1,55 1,55 1,55 1,86 
Kokku 2,36 2,36 2,36 2,36 2,83 
Teenuse kulukus % 1,09 1,13 1,11 1,09 1,28 
Teenuse kulukuse % pensionär 1,38 1,43 1,79 1,76 2,07 

(tabeli 8.1 jätk) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

  
1,09 1,13 1,17 1,21 1,26 1,30 1,35 1,40 1,45 
2,10 2,17 2,25 2,33 2,41 2,50 2,59 2,69 2,79 
3,19 3,30 3,42 3,54 3,67 3,80 3,94 4,09 4,24 
1,43 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,64 1,67 
2,31 2,35 2,39 2,44 2,49 2,54 2,59 2,64 2,70 

 
Alates 2019. aastast kasutatakse Konkurentsiameti metoodikal põhinevat hinda, mis võtab arvesse 
lubatud tulukuse 50%-iliselt.  
 
ÜVK investeeringute tulude ja kulude prognoos on esitatud järgnevates tabelites. 

Tabel 8.2 ÜVK investeeringute tulud 

1000 EUR 2015 2016 2017 2018 2019 
Tulu veemüügist  56,5 57,7 57,6 57,6 68,9 
Tulu heitvee vastuvõtust  108,9 110,0 110,0 110,0 131,8 
Muud tulud  8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 
Tulud vee- ja kanaliteenustelt kokku  173,6 175,8 175,8 175,7 208,8 

                                                      
1
 http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=18324 
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(tabeli 8.2 jätk) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
77,8 80,4 83,2 86,2 89,3 92,5 95,9 99,5 103,2 
148,8 153,9 159,3 164,9 170,9 177,1 183,6 190,4 197,5 
8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

234,8 242,5 250,7 259,3 268,3 277,8 287,7 298,1 308,9 
 

Tabel 8.3 Tegevuskulude prognoos  

1000 EUR 2015 2016 2017 2018 2019 
Elekter 38 42 39 39 39 
Keskkonnatasud 15 18 18 19 20 
Kemikaalid 6 6,388 6 6 6 
Tööjõukulu 26 26 26 27 28 
Hoolduskulu 3 3 3 3 3 
Rendikulud 40 40 40 40 40 
Muud kulud 10 10 10 11 11 
Intressid 0 0 0 0 30 
Kulud kokku 138 146 143 145 178 

(tabeli 8.3 jätk) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
90 92 94 97 99 102 104 107 110 
21 22 22 23 23 24 25 25 26 
6 6 7 7 7 7 7 8 8 

28 29 30 31 31 32 33 34 35 
5 7 9 12 15 18 22 25 30 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 
11 11 12 12 12 13 13 13 14 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

202 208 214 221 229 236 244 253 262 
 
Selleks et tagada veeteenuse kättesaadavus kõigile inimestele, on OECD soovitanud, et 
veeteenuse hind ei tohiks ületada 3–5% ühe leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust. 
Maailmapanga soovituslik kõrgeim  vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulude määr leibkonnaliikme 
sissetulekust  on  on samuti 3-5%2. 
 
Keskmiseks sissetulekuks Vändra alevis on võetud Pärnu maakonna keskmine leibkonnaliikme 
netosissetulek. Alljärgnevas tabelis on toodud keskmine kogu Eesti keskmine leibkonnaliikme 
netosissetulek kuus ja Pärnumaa keskmine leibkonnaliikme netosissetulek kuus. 

Tabel 8.4. Keskmine leibkonnaliikme netosissetulek Pärnumaal aastatel 2013-2015 

Indikaator 2013 2014 2015 

Pärnu maakond 409 470 495 
Eesti keskmine  510 555 597 
Pärnu maakonna osakaal Eesti keskmisest  80%  85% 83% 
Allikas: Statistikaamet 
 
Tabelist lähtub, et Pärnumaa leibkonnaliikme netosissetulekud moodustavad keskmiselt 80-85% 
kogu Eesti keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust. Vändra alevis on leibkonna liikme keskmine 
sissetulek võrreldav Pärnumaa keskmisega. Kuna sissetulekute prognoosi aluseks on 
struktuurifondide koduleheküljel esitatud pikaajaline Eesti keskmise palgakasvu prognoos, siis on 
sotsiaalsetel põhjustel tariifiprognoos koostatud selliselt, et teenuse kulukuse tase Vändra alevis 
jääb alla 4% prognoositud tarbimisel, keskmise leibkonnaliikme sissetulekust. Tabelis 8.1 on 
toodud kogu perioodi näitajad teenuse kulukusele. 

                                                      
2
 http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0092.pdf lk 5 
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