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1. Sissejuhatus 
Käesolev tasuvusuuring on valminud AS Võhma ELKO tellimusel.  
Vastavalt Eesti ühinemisele 2001. a Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC), on Eesti 
kohustatud arendama ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme, tagamaks tarbijatele kvaliteetse ja 
tervisele ohutu joogivee, kvaliteetse ühiskanalisatsiooniteenuse ning reoveepuhastis nõuetekohaselt 
puhastatud heitvee juhtimise looduslikesse või tehislikesse veekogudesse.  
Käesolevas töös käsitletud veevarustuse ja kanalisatsiooni insener-tehnilised lahendused on välja töötatud, 
aitamaks kaasa valdkondlikule arengule, samuti saavutamaks vastavust keskkonnaalaste õigusaktidega ja 
rakenduskavadega: 

• Veepoliitika Raamdirektiiv (2000/60/EÜ) 
• Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ), 
• Joogivee direktiivi (98/83/EÜ) 
• Veeseadus 
• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus 
• Pärnu alamvesikonna veemajanduskava 
• Võhma linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 
• Rahastamistaotluse koostamine viljandi maakonna veemajandusprojektile võhma linna 

otstarbekuseuuring ja finantsanalüüs (AS Entec, 2007) 
Veeseaduse §24, punkti 4 ütleb: Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks tagama reovee kogumisalal 
kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse ja heitvee juhtimiseks suublasse. 
 
Tasuvusuuringu eesmärgiks on: 
1. Teha kindlaks, kas Võhma linna vee –ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamise elluviimisel aastatel 
2012-2041 ehitusest saadavad tulud ületavad ehitus- ja ekspluatatsioonikulusid. 
2. Prognoosida võimalikke kujunevaid vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife ning tariifide taskukohasust 
teenuste tarbijatele; 
 
Tasuvusuuringus on hinnatud projekti elluviimisega ja ekspluatatsiooniga seotud kulud ning tulevikus 
teenitav tulu. Tasuvusuuring on koostatud 30. aastase perioodi kohta ning kogu taotluse koostaja 
tegevuspiirkonna põhiselt.  
Võhma linna reoveekogumisala on kinnitatud Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga  nr 1080 
(Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie) ning reoveekogumisala suuruseks on 1800ie. 
 
Tasuvusuuringus on hinnatud vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujunemist ja prognoositud AS Võhma 
ELKO rahavoogusid (tulusid ja kulusid). Rahavoogude prognoosimisel on aluseks võetud investeeringuid, 
mida Võhma ÜVK piirkonnas tehakse ÜVK arendamiseks aastatel 2012-2018. Lisaks analüüsib 
tasuvusuuring teenuse hindade taskukohasust, lähtudes hinnangulisest piirangust, mille kohaselt kogu 
veemajandusteenuse eest võetav tasu ei tohi arvestusperioodi vältel ületada 4% leibkonnaliikme 
netosissetulekust. 
 
Tasuvusuuring on koostatud lähtuvalt Võhma linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas 
aastateks 2012-2024, AS Võhma ELKO ja Võhma Linnavalitsuse poolt esitatud andmetest perioodi jooksul 
planeeritavate investeeringu ning teenuse tarbimismahtude kohta.  
Töös teostatakse Võhma linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsioonikulutuste analüüs, milles 
on arvestatud rekonstrueeritud süsteemide opereerimisel tekkivate muutuv- ja otsekuludega.  
Käesolevas töös eeldatakse, et investeeringud Võhma linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks 
teostatakse peamiselt aastatel 2012-2018  
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2. Kokkuvõte Võhma linna vee-ettevõtlusest. 
 
Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenust Võhmas pakub linnale kuuluv äriühing AS Võhma ELKO. Lisaks 
vee- ja kanalisatsiooniteenusele korraldab AS Võhma ELKO linnas ka linna soojamajandust, tänavate ja 
haljasalade hooldamist ning haldab kortereid. 
AS Võhma ELKO on kokku 15 töötajat, kellest vee- ja reoveeteenustega tegelevad neli täiskohaga töötajat 
(sh 1 juhtivtöötaja). 
Võhma linn on valdavalt vee- ja kanalisatsioonirajatised üle andnud AS Võhma ELKO-le (erandiks on 
linna põhjaosas olevad trassid, kus rahastamise taotlejaks oli Võhma linn, need trassid on kavas üle anda 
pärast 5-aastase perioodi lõppu 2015. aasta lõpus). 
 
Võhma linnas kasutatakse piirkonna tarbeveega varustamiseks kahte puurkaevu Pargi tänaval. Neist 
esimene on rajatud 2001 (217 m sügav) ja teine rajati 2008 (40 m).  
 
Võhma veevõrk on rajatud suures osas ca 30 aastat tagasi ning põhines Tartu tn puurkaevul ja selle juures 
oleval 700 m3 puhtaveemahutil koos teise astme pumplaga. Käesolevaks ajaks on mahuti ja teise astme 
pumpla amortiseerunud ning süsteemist välja lülitatud. Kuna Tartu tn puurkaevu veekvaliteet ei vastanud 
nõuetele, rajati 2001 uus puurkaev, mis on seejärel saanud linna peamiseks veevarustuse allikaks. 
Veevõrgu skeem on kujunenud välja lähtuvalt Tartu tn puurkaevust ning seda on laiendatud vastavalt 
vajadustele, tupikliinina. Seega puudub linnas ringvõrk, mistõttu võib mõne magistraalliini või puurkaevu 
avarii jätta suurema osa linnast ilma veeta. Alles 2002. aastal rajatud uued torustikud Aasa, Aia ning Pargi 
tn piirkonnas tekitasid väiksele osale linnast ringvõrgu, kuid sisuliselt ei parandanud linna 
veevarustusesüsteemi töökindlust. Pärast Pargi tänava puurkaev-pumpla valmimist on rajatud vee- ja 
kanalisatsioonitrassid linna põhjaossa (Lai, Tallinna, Väike tn lõpp, Pargi, Heina, Kastani ja Pärna tänavad), 
Tallinna tänavale (Kauba ja Tartu tänavate vaheline lõik), Veski ja Eha tänavatele. 
Lisaks valmis 2011. aastal vee- ja kanalisatsioonitrass Kalevi-Lille tänavate ristmikust kuni 
reoveepuhastini. 2006–2011 tehtud vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimised on suurendanud 
ühisveevõrguga liitujate hulka ning suurendanud süsteemi töökindlust. Linna veevõrgu kogupikkuseks on 
ca 9,7 km, millest ca 24% on üle 30 aasta vanad malmtorustikud. 
Lisaks on linnas ka ca 0,5 km üle 20 aasta vanuseid terastorusid: Seega on suur osa linna võrgust 
ekspluatatsiooniea juba ületanud või selle lähedal. Torustikul paiknevad liitmikud ja äärikühendused on 
terasest ning on tugevalt korrodeerunud. Amortiseerunud on ka siibrid. Vee-ettevõtja info kohaselt esineb 
sageli veevõrgu avariisid, seega tuleb rekonstrueerimise käigus vanemad torustikud ja armatuur välja 
vahetada. 
 
Ühiskanalisatsiooniga kaetud ala kattub sisuliselt olemasolev veevõrgu alaga, vaid mõningates kohtades 
puudub ühiskanalisatsioon. Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arv on ca 1300, mis on ca 85% linna 
elanikest. Rekonstrueerimist vajab ühiskanalisatsioon Veski, Aia, Silla, Kalevi, Jaama, Spordi ja Kauba 
tänavatel. 
 
Teenuste tariifid kehtestab Võhma Linnavalitsus vee-ettevõtete ettepanekute põhjal.   
2011.a. kehtivad Võhma linnas järgmised veemajanduse teenuste tariifid: 
tarbevesi   0,64 €/m3 
heitvesi    0,86 €/m3 
Hindadele lisandub käibemaks.  
 
 
 
 

3. Võhma linna investeeringuprogramm ja -projektid 
Investeeringuprogrammi eesmärgiks on ehitada välja trassid Võhma linna seni ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga varustamata piirkondades ning rekonstrueerida amortiseerunud trassid.  
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Tasuvusuuringus käsitletavad rekonstrueeritavad/rajatavad trassid, ehitusmaksumused ja ehitusaastad on: 
1. Tartu tn puurkaevu tamponeerimine –tööde maksumus 25000 € - 2013 
2. Väike, Õuna, Silla tänavate ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine – tööde maksumus 230000€ - 

2013 
3. Jaama, Spordi, Kauba, Tartu tänavate vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine, 

sadeveetrasside rajamine – tööde maksumus 550000€ - 2015 
4. Üle raudtee jääva Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine – tööde maksumus 150000€ 

- 2017 
5. Pargi tn puurkaev-pumplast mööda Veski, Aia, Silla ja Kalevi tänavaid kulgevad trassid kuni 

Kalevi-Lille tn ristmikuni; Koidu ja Väikese (Väike 12a majast kuni Koidu tänavani kulgev lõik) – 
tööde maksumus 660000€ - 2018 

Investeeringuprojektide elluviimise maksumused arvutati kasutades ühikhindu, mis arvutati lähtuvalt: 
• 2010-2011.a sarnaste hangete tulemustest lähipiirkonnas; 
• Seadmete tarnijate hindadest; 
• Eritööde (nt puurkaevude tamponeerimine) teostajate hindadest. 

 
Ühikhinnad sisaldavad materjalide ja seadmete maksumust, samuti ehitustöid, sh katete taastamist ja 
haljastust. Hindadele on lisatud 15%, mis jaotub liigiti järgnevalt: 

• Projekteerimise kulud  5% 
• Ettenägematud kulud  10% 

 
. 
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4. Tasuvusanalüüsi koostamise põhieeldused 
Prognoosi täpsuse määrab suurelt jaolt ära saadud andmete kvaliteet. Samas tuleb tõdeda, et prognoos on 
koostatud alates 2012 a. 30 aastase perioodi kohta ja muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus 
mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline tasuvusanalüüsi finantsprognoos vähemalt iga kahe 
aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 
Käesolevas töös teostatakse tasuvusanalüüsi ekspluatatsioonikulutuste analüüs lähtuvalt  vee-ettevõtte AS 
Võhma ELKO olemasolevatele kuludele ning  ehituse tööprojektist teenuste opereerimisel tekkivate 
muutuv- ja otsekuludega.  
Käesolevas töös eeldatakse, et veemajanduse investeeringute ehitustegevus toimub aastatel 2013-2018.  
Tasuvusanalüüsi koostamisel on määrava tähtsusega mitmed näitajad, mille väärtuse muutus avaldab olulist 
mõju finantsprojektsioonidele. Neist põhilisemad on ära toodud alljärgnevalt: 
 
 
Planeerimise periood 
Finantsprojektsioonid on koostatud aastate 2012 – 2041 kohta. Tasuvusuuring on koostatud 30. aastase 
perioodi kohta ning kogu Võhma linna reoveekogumisala piirkonna põhiselt. 
 
 
Rahavood 
Tasuvusuuringu rahavood on koostatud tekkepõhiliselt ja jooksevhindades ning on kajastatud 
kasumiaruandes. Projekti nüüdisväärtuse arvestamisel on diskonteeritud rahavoogusid diskontomääraga 
5%. 
 
 
Maksud 
finantsprognoosi arvutuste lihtsustamiseks: 
välja on jäetud käibemaksust tulenev rahavoog; 
vee-ettevõtluselt saadavalt kasumilt tulumaksu ei maksta, eeldades et kasum reinvesteeritakse ja dividende 
välja ei maksta. 
Tasuvusuuringus on hinnatud projekti elluviimisega (ehitusega) ja ekspluatatsiooniga seotud kulud ja 
tulevikus teenitav tulu.  
Veemajanduse programmi projektide tasuvusuuringus tuleb eelnevalt nimetatud perioodi jooksul hinnata 
vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujunemist ehk prognoosida toetuse saaja rahavoogusid (tulusid ja 
kulusid). Rahavoogude prognoosimisel tuleb aluseks võtta olemasolevate varade väärtust ning 
investeeringuid, mida tegevuspiirkonnas soovitakse ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks 
teha lähima 10. aasta jooksul. Lisaks peab tasuvusuuring analüüsima ühikhindade taskukohasust, lähtudes 
hinnangulisest piirangust, mille kohaselt kogu veemajandusteenuse eest võetav tasu ei tohi arvestusperioodi 
vältel ületada 4% leibkonnaliikme netosissetulekust. 
Finantsprognoosi tulemusena kujundatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad on kujunenud kindlaid 
prognoositud sisendparameetreid arvestades, mistõttu ei saa käesoleva töö vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnakujundust võtta aluseks teenuse hindade kujundamisel tulevikus. 
Töös teostatakse Võhma linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsioonikulutuste analüüs, milles 
on arvestatud rekonstrueeritud süsteemide opereerimisel tekkivate muutuv- ja otsekuludega. 
 
 
Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenuste tarbijad ning teenuse mahud  
Ehitusprojekti investeeringud on suunatud nii olemasolevate süsteemide rekonstrueerimiseks, kui ka vee- ja 
kanalisatsioonitrasside laiendamiseks. Seetõttu suureneb ÜVK teenuse tarbijate arv ning teenuste maht. 
Teenuste mahu kasv on tasuvusuuringus planeeritud vastavalt plaanitud tööde ajakava elluviimisele.  
Tarbijate ning mahtude kasv 2012-2041 vastavalt investeeringute elluviimise ajagraafikule 2013-2018 on 
toodud lisades 1 ja 2. 
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Pärast projekti ellurakendamist 2018. aastaks prognoositakse Võhma linna  ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonisüsteemiga liitunute arvuks 1485 inimest ning vee- ja kanalisatsioonitrassidega on varustatud 
99,7% elanikest. Reoveekogumisalast on välja jäetud üksikud eraldiastsevad elamud (Tooma ja Soo 
tänavate lõpus) kuna sinna on trasside rajamine ilmselgelt ebamõistlik ning nende majade veevarustus ja 
kanalisatsioon on ka seni lahendatud lokaalselt.  
Võhma linna elanike arvu prognoosis on arvestatud, et aastani 2015 elanike arv väheneb 0,5 % aastas, 
seejärel elanike arv stabiliseerub ning ei muutu kuni aastani 2041.  
Elanike veetarbimise aluseks on tänane tarbimine 86 liitrit ööpäevas inimese kohta. Veetarbimine on 
Võhmas tasapisi suurenenud ning prognoosis on arvestatud, et kuni 2016 suureneb elanike veetarbimine 90 
liitrini ööpäevas, seejärel tarbimine ei muutu kuni aastani 2041.  
Asutustes ja ettevõtetest tekkivate vee- ja reoveekoguste planeerimisel on aluseks võetud 2012. aasta 
andmed (19m3/ööpäevas). Asutuste-ettevõtete veetarbimise prognoosi on suurendatud kun1 20m3/ööpäevas 
kuna AS Largo plaanitav tootmismahtude kasv suurendab ka veetarvet.  Edaspidi asutuste veetarve 
planeerimisperioodi lõpuni ei muutu, kuna ettevõtluse muutumist ei ole võimalik ette prognoosida.   
Asutuste ja ettevõtete kanalisatsioonikogus on kogu planeerimisperioodi vältel arvestatud 10m3/d ja reovee 
hulk on tarbevee hulgast oluliselt väiksem kuna AS Largo mahlade tootmine kasutab tootmisprotsessis küll 
tarbevett kuid reovett kanalisatsiooni ei suunata. 
Võhma linna vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitunud tarbijate arvud ja tarbitavate koguste prognoosid on 
välja toodud lisades 1 ja 2.  
Prognooside tabelites kajastatud andmed (liitunute arv, veetarbe kasv jms) on aluseks opereerimiskulude 
arvestusel, mille alusel kujundatakse prognoositavad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Kui muutuvad 
tasuvusuuringu prognoositud mahud ja kulud, muutavad prognoositavad vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnad. Seetõttu on oluline prognoositavad vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kujundada igaaastaselt 
lähtuvalt täpsustatud algandmetest ning reaalsetest tegevus- ja investeerimiskuludest.  
Veekadude ja infiltratsiooni osakaaluks algselt arvestatud 6%, kuid vastavalt investeeringute tegemisele on 
osakaalu vähendatud kuni 3%-ni  2017 aastal. Veekadude suur osakaal tuleneb Kauba-Jaama-Spordi 
tänavatel asuvate trasside kehvast tehnilisest seisukorrast ning pärast trasside rekonstrueerimist kaod 
eeldatavasti vähenevad oluliselt. 
 
 
Tariifide muutused 
Tariifide tõstmine on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tegevuskulude katmiseks ning investeeringute 
kulumi katmiseks möödapääsmatu. 
Senine veevarustuse ning kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsioon on olnud tasakaalus veemajandusest 
laekuvate tuludega ja tegevuskuludega, kuid mis ei võimalda teha uusi investeeringuid süsteemide 
rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks. Võhma linn ja AS Võhma ELKO on teinud investeeringuid linna 
eelarve vahenditest ja ELKO omavahenditest. Teenuste tariifidest laekuvast tulust ei ole võimalik 
finantseerida uusi põhivara investeeringuid ega majandada pikaajaliselt tulusalt. 
Vee- ja kanalisatsioonitariifide muutmise baasiks on võetud 2011 a. Võhma linnas kehtivad tariifid. 
Esimestel aastatel on teenuse hinnakasv planeeritud 10-20% ulatuses, pärast investeeringute tegemist on 
tulevased tariifid seotud tarbijahinna indeksi tõusuga. 
Senine veevarustuse ning kanalisatsioonisüsteemide ekspluatatsioon on olnud tasakaalus veemajandusest 
laekuvate tuludega ja tegevuskuludega, kuid mis ei võimalda teha uusi investeeringuid süsteemide 
rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks. Võhma linn ja AS Võhma ELKO on teinud investeeringuid linna 
eelarve vahenditest ja ELKO omavahenditest. Teenuste tariifidest laekuvast tulust ei ole võimalik 
finantseerida uusi põhivara investeeringuid ega majandada pikaajaliselt tulusalt. 
Tariifide maksimaalse suuruse määramisel lähtutakse üldjuhul rahvusvaheliselt aktsepteeritud piirmäärast. 
Nimetatud piirmääraks on vee- ning kanalisatsioonikulude maksimaalne osakaal leibkonna sissetulekust 
väärtuses kuni 4%. Käesolevas arengukavas ei ületa prognoositav leibkonna tarbimiskulu 1,23% 
sissetulekust ning eeldatakse, et tariifide hinnatõusud ei oleks järsud. Tariifide tõstmisel on lähtutud 
põhimõttest, et veemajandamisest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega seonduvate kulude 
katmiseks. 
 
 
Liitumistasud 
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Abonentasu Võhmas kehtestatud ei ole kuid tasuvusuuringu tuludes on arvestatud liitumistasudega uute 
liitujate liitumisel vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega liitumisel. Liitumistasu arvestamisel tuleb jälgida, et 
see ei oleks ülemäära kõrge, sest sel juhul ei oleks inimesed trassidega liitumisest huvitatud ning projekt ei 
täidaks oma eesmärke. Liitumistasu suurus on Võhmas olnud ca 500€ liituja kohta, mis on kohalike olusid 
arvestades piisav. Sellist tasumäära on rakendatud liitumise esimesel aastal liitumisvõimaluse tekkimisel, 
pärast mida tõuseb tasumäär oluliselt.  Selline liitumistasu muutmine võimaldab tagada suure liitujate hulga 
juba esimesel aastal. Liitumistasude arvestamisel on liitujate hulgaks prognoositud 80% võimalikest 
liitujatest. 
 
 
Investeeringute allikad 
Investeeringute allikate käsitletakse järgnevalt: 
SA Keskkonna Investeeringute Keskus  85%  1372750€ 
Võhma Linnavalitsus või AS Võhma ELKO 15%    242250€ 
KOKKU     100%  1615000€1 
 
Võhma linna ehitusprojekti omaosaluse finantseerib linn või Võhma ELKO pangalaenuga või 
omavahenditest. 
 
 
Põhivarade kulum 
Vastavalt eespooltoodud investeeringute programmile renoveeritakse ning uuendatakse olulises mahus 
olemasolev vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Põhivarad kuuluvad ja nende üle hakkab arvestust pidama AS 
Võhma ELKO. 
Arvutustes on erinevate põhivarade liikide lõikes kasutatud järgmisi kulumimäärasid ja eeldatavat eluiga: 
torustikud 2,5% 40 aastat 
ehitised 2,5% 40 aastat 
masinad ja seadmed 6,7% 15 aastat 
 
 
Tegevuskulud 
Tegevuskulude prognoosimisel on võetud arvesse varasemate aastate kulutusi ning võimalikke muutusi 
seoses tegevusmahtude muutumisega. 
Käesoleva projekti veemajanduse püsikuludena käsitletakse palgakulu, transpordikulu ja majandamiskulu. 
Muutuvkuluna käsitletakse energiakulu, torustike hoolduskulu, puhastusseadmete kulu, vee erikasutustasu 
ja saastetasu. Analüüsis on arvestatud ka ettevõtte juhtimiskuludega. 
 
 
 
Tööjõukulud 
Tasuvusuuringus on arvestatud, et perioodi jooksul töötajate arv ei muutu, tööjõuluks on arvestatud 
vastavalt Statistikaameti andmetele Võhma linna töötaja keskmine töötasule ja tööjõu kulud kasvavad 
vastavalt rahandusministeeriumi prognoosile. 
 
 
Elektrikulud 
Prognoosides on elektrikulude kasvuks liitujate suuremast arvestatud 2013 a. 5% ja 2017 aastal 2%. 
Elektrienergia kulud vee pumpamisele on arvestatud tariifiga 0,96€/kWh. Elektrienergiakulud kasvavad 
vastavalt tarbijahinnaindeksi muutumisele. 
 
 
Vee-erikasutustasud , saastetasud 
Vee-erikasutuskulude prognoosimisel on aluseks võetud Vabariigi Valitsuse 12.11.2009. a. 

                                                      
1  Maksumused on esitatud ilma käibemaksuga 
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määrusega nr 171 „Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või 
põhjaveekihist“ kehtestatud vee erikasutusõiguse tasumäärasid. Põhjavee ressursitasu 
kasvu prognoosis aastatel 2016-2041 on arvestatud, et vee-erikasutuskulud kasvavad 
vastavalt tarbijahinna indeksi kasvule (lisa 5). 
Saastetasude arvestamisel on võetud eelduseks, et pärast Võhma linna kanalisatsioonitrasside ehitamist ja 
rekonstrueerimist tagab reoveepuhasti vee-erikasutusloas ettenähtud heitvee väljavoolu nõuete täitmine. 
Saastetasude prognoosimisel on aluseks võetud Keskkonnatasude seaduses toodud saastetasu määrasid 
(2011-2015). Saastetasude kasvu aastatel 2016-2041 prognoositakse vastavalt tarbijahinna indeksi kasvule 
 
 
Materjali- ja hoolduskulud 
Rajatiste töökorras hoidmiseks ning jätkusuutliku haldamise võimaldamiseks on vajalik teha neile 
järjepidevat hooldamist.  
Prognoosides on aluseks võetud 2011 aasta kulud, materjali- ja hoolduskulude aastane kasv võrdne 
tarbijahinnaindeksi kasvuga. 
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5. Tasuvusanalüüsi finantsprognoos 
Finantsprognoos Võhma linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti kohta on 
koostatud lähtuvalt eelpooltoodud toodud investeeringute vajadusest ning tasuvusuuringu põhimõtetest. 
Prognoos koosneb alljärgnevatest lisadest: 
Lisa 1: Prognoositud tarbevee kogused 
Lisa 2: Prognoositud kanalisatsiooni kogused 
Lisa 3 : Teenuste tariifide prognoos 
Lisa 4 : Rahavoogude prognoos 
Lisa 5 : Tarbijahinnaindeksi ja tööjõukulude prognoos; 
 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse mahtude prognoosimisel on lähtutud tegelikust tarbimistest 
ühisveevarustuse ja – kanalisatsiooniga hõlmatud aladel Võhma linnas. 
Investeeringute programmi elluviimisel suureneb tarbijate arv. 
Prognoositavad vee- ja kanalisatsiooniteenuse mahud ning kujunevad tariifid on toodud 
lisas 3. Tegelik koguseline tarbimine võib erineda juhul, kui peale investeeringute 
programmi elluviimist tarbimine inimese kohta erineb prognoositust. 
 

 Taskukohasuse analüüs 

Lisas 3 on analüüsitud leibkonnaliikme netosissetuleku suhet vee- ja kanalisatsiooniteenusele kuus. 
Tariifide maksimaalse suuruse määramisel lähtutakse üldjuhul rahvusvaheliselt aktsepteeritud piirmäärast. 
Nimetatud piirmääraks on vee- ning kanalisatsioonikulude maksimaalne osakaal leibkonna sissetulekust 
kuni 4%. Leibkonnaliikmete netosissetuleku prognoosimisel on aluseks võetud Statistikaametis andmed 
Võhma linna leibkonnaliikme keskmise netosissetuleku kohta, mida on korrigeeritud vastavalt 
rahandusministeeriumi prognoosile (lisa 5).  
Käesolevas finantsprognoosis ei ületa prognoositav leibkonna vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimiskulu 
1,23% (Lisa 3).  
Finantsprognoosis esitatud tariifid ei saa olla aluseks konkreetse vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifi 
kehtestamisel hilisematel ajaperioodidel. Seda eelkõige sellepärast, et finantsprognoosis esitatu on: 

• koostatud üldistatud kujul ning esitatud prognoosi täpsus ning detailsus ei ole võrreldav konkreetse 
finantsaasta eelarve või tariifide kehtestamiseks vajalike andmete detailsuse, täpsuse või 
ülesehitusega; 

• tõene vaid juhul, kui kõik selle koostamise hetkel aluseks olnud eeldused peavad paika ka 
hilisematel ajaperioodidel; 

• mõeldud pikaajalist perioodi hõlmavate otsuste tegemiseks ning on pigem informatiivse 
iseloomuga näidates ära võimalike tulude ja kulude ning tariifide muutuse suurusjärgu eelduste 
paikapidamisel ning suundumused. 
 
 

Tegevuskulude ja tulude prognoos ning projekti tulem  
Lisas 4 on toodud kokkuvõtlikult Võhma linna veemajandusest tulenevate 
rahavoogude prognoostabelid. 
Tabelites toodud rahavoogude planeerimisel on eeldatud, et investeeringud tehakse 2013-2018. aastal.  
Võhma linna või AS Võhma ELKO poolne investeeringu suurus ilma käibemaksuta on  242250€ (2012. 
aasta hindades). Kogu projekti investeeringu maksumus ilma käibemaksuta on  
1615000€ (2012. aasta hindades). Rahavoogude tabelites ei ole arvestatud käibemaksust tulevaid 
rahavoogusid. 
 
Lisas 4 on esitatud Võhma linna veemajandusprojekti diskonteeritud 
rahavoogude summa 30-aastasel perioodil (aastatel 2012-2041).  
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Võhma linna veemajandusprojekti diskonteeritud rahavoogude summa ja projekti tulem perioodil 2012-
2041 
Näitaja Summa eurodes 
Diskontomäär  5 % 
Perioodi müügitulu VK teenuselt kokku 5039417 
Perioodi tegevuskulud kokku 2790175 
Diskonteeritud rahavoog perioodil 1499088 
Investeering (käibemaksuta) 1615000 
Sh KIK 1372750 
Omafinantseering 242250 
Amortisatsioonikulu perioodil 1255050 
Projekti tulem (kogu projekti NPV) -823684 
Projekti tulem (arvestades vaid 15% 
omafinantseeringut) 

305115 

 
Tasuvusuuringu tulemusena selgus, et projekti tasuvusanalüüsi perioodi lõpuks katavad 
tulevased tariifid täies mahus investeeringute põhivara jooksva aasta kulumit. Projekti 
nüüdispuhasväärtuse  analüüsimisel selgus, et arvestades esialgse negatiivse 
rahavoona ainult omafinantseeringu osa kogu Võhma linna  
veemajandusprojekti maksumusest on NPV väärtus positiivne summas 305115 
eurot. Kuid võttes esialgse negatiivse rahavoona arvesse kogu projekti maksumuse 
(sh KIK-i planeeritavat osalust) on projekti NPV väärtus negatiivne summas 823684 
eurot. Seega ei ole projekti elluviimine ainult omavahenditest tasuv. 
  
Samas tuleb arvestada asjaoluga, et käesoleva projektiga lõpetatakse Võhma vee- ja kanalisatsiooniprojekt 
täielikult, investeeringud on kajastatud tasuvusuuringu mahus, kulupool hõlmab aga kogu reoveepiirkonda. 
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