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1. Sissejuhatus

Türi  valla  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  (edaspidi  ÜVK)  arendamise  kava    on
dokument, mis kirjeldab Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda
ning arengut järgneval 12 aastal.

Käesoleva ÜVK arendamise kava on koostanud OÜ Europolis ja veemajanduse konsultant
Raul Valgiste  vastavalt  OÜ Europolis ja  Türi  Vallavalitsuse vahel 10.03.2014 sõlmitud
töövõtulepingule.  Lähtudes  riigihanke  nr  149632  „Türi  valla  ühisveevärgi  ja  –
kanalisatsiooni arendamise kava koostamine“ tingimustest käsitleb käesolev arendamise
kava territoriaalselt peamiselt Türi linna, Oisu ja Särevere alevike ning Kahala, Kabala,
Kirna, Kolu, Laupa, Lokuta, Metsaküla, Ollepa, Pala, Poaka, Taikse, Türi-Alliku ja Änari
külade  kompaktselt  hoonestatud  piirkondasid.  Varasemalt  on  AS  Maves  poolt  2007.
aastal  koostatud  Türi  valla  ÜVK arengukava (töö  nr  6117),  mida  on  muudetud Türi
Vallavolikogu  otsustega  nr  4  (27.02.2008.a)  ning  30  (30.06.2010.a).  Lähtudes
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVKs) § 4 lg 2 tuleb ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava koostada vähemalt 12 aastaks ning see tuleb vähemalt
kord nelja aasta jooksul üle vaadata ning vajadusel korrigeerida.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse korraldamine
Türi  valla  asulates  peab  toimuma  kooskõlas  käesoleva  ÜVK  arendamise  kavaga
fikseeritud tingimuste ja nõuetega. 

Aastatel  2007  kuni  2014  on  Türi  vallas  teostatud  vallavalitsuse  ja  vee-ettevõtja
eestvedamisel  ning  SA  Keskkonnainvesteeringute  Keskus  ning  EL  Ühtekuuluvusfondi
toetusel  märkimisväärsed  investeeringud  vee-  ja  kanalisatsioonirajatiste
kaasajastamiseks  ning  arendamiseks.  Kuid  samas  peab  arvestama  asjaoluga,  et
mitmetes  Türi  valla  asulates   vajavad  jätkuvalt  vee-  ning  kanalisatsioonirajatised
uuendamist ning laiendamist, mis ületavad endiselt oluliselt valla rahalisi võimalusi ning
seetõttu on vajalik rekonstruktsiooni- ja ehitustöödeks kasutada täiendavalt Eesti riiklike
ning Euroopa Liidu fondide abi.  Abiprojektide elluviimisel  tuleb endiselt silmas pidada
olulist  põhimõtet,  et  ehitustöödele  järgnev  vee-  ja  kanalisatsioonisüsteemide
opereerimine, hooldamine ja edasiarendamine oleks jätkusuutlik süsteemi kogu järgneval
„eluperioodil”.

Käesoleva  arendamise  kava  seletuskiri  ning  skeemid  on  koostatud  veemajanduse
konsultant Raul Valgiste poolt ning finantsanalüüs finantskonsultant Marge Simo poolt.
Arendamise kava koostajad tänavad Türi Vallavalitsuse ja OÜ Türi Vesi töötajaid aktiivse
kaasalöömise eest dokumendi koostamisel ning üle vaatamisel.

Käesolev  Türi  valla  ÜVK  arendamise  kava  on  kooskõlas  valla  arengukavaga,
üldplaneeringuga,  detailplaneeringute ning  muude seaduses sätestatud  õigusaktidega.
ÜVK  arendamise  kava  on  kooskõlastanud  Keskkonnaameti  Harju-Rapla-Järva  regioon
(08.12.2014.a kiri nr HJR 7-2/14/25861-3) ning Terviseameti Põhja talitus (02.09.2014.a
otsus nr 9.2-5/5644). 
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2. Õiguslik baas

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni planeerimisel ja arendamisel peab lähtuma kehtivatest
ja asjakohastest Euroopa Liidu direktiividest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. Käesoleva
arendamise  kava  koostamisel  on  lähtutud  järgmistest  Eesti  Vabariigis  kehtivatest
õigusaktidest, dokumentidest ning standarditest:

2.1. Euroopa Liidu direktiivid

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

Direktiiv  kehtestab  ühtse  raamistiku  vee  kaitseks,  millega  kaitsta  ja  parandada  vee
ökosüsteemide  seisundit  ning  vältida  nende  seisundi  edasist  halvenemist,  edendada
säästvat veekasutamist, kaitsta veekeskkonda heidete, emissioonide ja muude kahjude
eest,  et  saavutada  piisaval  hulgal  hea  kvaliteediga  pinna-  ja  põhjavee  olemasolu
säästvaks ja tasakaalustatud vee kasutamiseks.

Raamdirektiivi ellurakendamine keskendub ühtse tegevusprogrammi koostamisele, mida
nimetatakse  veemajanduskavaks.  Vee  kaitse  ja  kasutamise  kavandamisel  ehk
veemajanduskava koostamisel lähtutakse veekogude valgala kaitse põhimõtetest. Valgala
on  maa-ala,  millelt  veekogu  saab  oma  vee.  Vesikonna  veemajanduskava  on
tegevusplaan, mis sisaldab eesmärke (veekogu hea seisund), tegevusi  ehk meetmeid
ning kontrolli ehk seiret.

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

Kuna kõikidest väiksematest asulatest või  küladest ei  ole  majanduslikult  põhjendatud
juhtida reovett reoveepuhastisse, mis asub mitmete kilomeetrite kaugusel, siis määratleb
direktiiv  reoveekogumisala  mõiste,  mis  tähendab  piirkonda,  kus  on  piisavalt  palju
elanikke või majanduslikku tegevust, et ehitada kanalisatsioon ja koguda kokku reovesi.
Samuti  kehtestatakse  direktiiviga  kokku  kogutud,  töödeldud  ning  keskkonda  tagasi
juhtitavale  reoveele  nõuded  ning  reostusnäitajatele  piirväärtused,  mida  tuleb
puhastamisel  saavutada.  Arv-väärtused  ja  nõuded puhastusprotsessile on kehtestatud
vastavalt reoveehulgale, mille suurust arvutatakse inimekvivalentides, s.o. ühikutes, mis
on võrdelised ühe inimese poolt tekitatava keskmise seostuse hulgaga ööpäevas. Nõuded
reoveepuhastusele on rangemad siis, kui suubla on reostusele tundlikum.

Eesti  ja  Euroopa  Liidu  vahelistel  ühinemisläbirääkimistel  lepiti  kokku,  et  asulareovee
direktiivi (91/271/EMÜ) üleminekuperiood kanalisatsioonisüsteemide ja reoveepuhastite
renoveerimiseks/väljaehitamiseks üle 2000 ie asulates oli aastani 2010, kuna vananenud
kanalisatsioonisüsteemide  ja  reoveepuhastite  väljavahetamine  ja  renoveerimine  oli  nii
ajaliselt kui ka finantsiliselt mahukas. Seega pidi reoveepuhastuse valdkonnas üle 2000
ie  asulates  ja  reoveekogumisaladel  olema  välja  ehitatud  tsentraalsed
kanalisatsioonisüsteemid  ning  tagatud  normidele  vastav  reoveepuhastus  2010.  aasta
lõpuks. 

Joogiveedirektiivi  (80/778/EMÜ,  98/83/EÜ) eesmärgiks  on  kaitsta  inimese  tervist
saastunud joogivee  kahjulike  mõjude  eest  ning  tagada,  et  joogivesi  oleks  puhas  ja
tervislik.  Joogivee  direktiivi  nõudeid  arvestades  on  sotsiaalministri  määruse  alusel
kindlaks määratud  kvaliteedi  ja  kontrolli  nõuded Eestis  kasutatavale joogiveele.  Eesti
joogivee puhul on tegemist sageli nn loodusliku saastumisega, kuna joogiveeks kasutatav
põhjavesi on oma looduslike omaduste poolest tihti üsna rauarikas, suure väävelvesiniku
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sisaldusega või ülenormatiivse radionukleiidide sisaldusega. Looduslike omaduste poolest
on Eesti põhjavesi ka kare ning agressiivne. 

Eesti ja Euroopa Liidu vahelistel ühinemisläbirääkimistel lepiti kokku, et joogivee direktiivi
(80/778/EMÜ,  98/83  EÜ)  üleminekuperiood  veevarustussüsteemide  ja
veepuhastusjaamade renoveerimiseks ning väljaehitamiseks oli aastani 2013, kuna Eestis
on põhiliseks joogiveeallikaks põhjavesi, mille looduslikud omadused ei võimalda sellest
saada  ELI  nõuetele  vastavat  joogivett  ilma  töötlemata.  Seega  on  oluliseks
investeeringuks  veetöötlussüsteemide  kõrval  olnud  ka  amortiseerunud  veetorustike
väljavahetamine. Selliste kulutuste tegemine ühinemise-eelsel perioodil oli ebarealistlik,
kuna vee-ettevõtted  oleksid  pidanud  sellisel  juhul  tõstma vee  hinda  tasemele,  mida
tarbijad  poleks  suutnud  maksta.  Seega  pidi  üle  2000  ie  asulate  joogivesi  vastama
nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 50 ie asulates pidi  puhta joogiveega varustatus
olema tagatud 2013. aasta lõpuks. 

Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ)

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

2.2. Eesti seadused 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus   määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse
ülesanded,  vastutuse  ja  korralduse  ning  omavalitsusüksuste  suhted  omavahel  ja
riigiorganitega. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 alusel on omavalitsusüksuse ülesandeks
korraldada  antud  vallas  või  linnas  sotsiaalabi  ja  -teenuseid,  vanurite  hoolekannet,
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda,
territoriaalplaneerimist,  valla-  või  linnasisest  ühistransporti  ning  valla  teede  ja
linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise
täita.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning
kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise
ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi,
kohaliku  omavalitsuse,  vee-ettevõtja  ja  kliendi  õigused  ja  kohustused.  Tulenevalt
seadusest on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada oma haldusalas ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamist. 

Ühisveevärk  ja  -kanalisatsioon  on  ehitiste  ja  seadmete  süsteem,  mille  kaudu toimub
kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja poolt
hallatav  või  teenindab  vähemalt  50  elanikku.  Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsioonina
käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. Sademe-,
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ehitisi  ja seadmeid loetakse
ÜVK süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. ÜVK võib olla
avalik-õigusliku või eraõigusliku isiku omandis. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 sätestab ka vajaduse koostada ühisveevärgi
ja  -kanalisatsiooni  arendamise  kava,  mille  alusel  toimub kogu kohaliku  omavalitsuse
territooriumil ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine. Arendamise kava koostamist
peab korraldama kohalik omavalitsus.

Vastavalt seadusele peab ÜVK arendamise kava peab sisaldama vähemalt:
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• ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 
• dimensioneeritud  vee-  ja  kanalisatsioonirajatiste  põhiskeemi,  sealhulgas

reoveekogumisalade  sademe-  ja  drenaaživee  või  muu  pinnase-  ja  pinnavee
äravoolurajatiste põhiskeemi;

• ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendusmeetmete  ajakava  ning  nende
hinnangulist maksumust. 

Veeseaduse ülesandeks on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes
ökoloogilise tasakaalu tagamine. Samuti reguleerib veeseadus vee kasutamist ja kaitset,
maaomanike  ja  veekasutajate  vahelisi  suhteid  ning  avalike  veekogude  ja  avalikuks
kasutamiseks määratud veekogude kasutamist. 

Veeseaduse § 8 alusel määratakse vee erikasutusloa omamise vajadus tegevuste lõikes.
Vee  erikasutusloa  üheks  omamise  vajaduseks  on  põhjavee  võtt  rohkem  kui  5
m3/ööpäevas ja heitvee juhtimine suublasse olenemata heitvee kogusest.

Veeseaduse § 24¹ sätestab, et reoveekogumisalade määramise kriteeriumid kehtestab
Vabariigi  Valitsus, arvestades põhja-  ja  pinnavee kaitstust ning sotsiaalmajanduslikke
aspekte.  Reoveekogumisalad  kinnitab  keskkonnaminister  käskkirjaga.
Reoveekogumisalad  kannab  kohalik  omavalitsus  kuue  kuu  jooksul  pärast  nende
kinnitamist üldplaneeringule  koos perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis
ei ole määratud reoveekogumisalaks. 

Veeseaduse § 28 nimetab veehaarde sanitaarkaitseala, mis on joogivee võtmise kohta
ümbritsev  maa-  ja  veeala,  kus  veeomaduste  halvenemise  vältimiseks  ning
veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ning piiratakse liikumist. 

Keskkonnajärelevalve  seaduse  §  3  kohaselt  teostavad  keskkonnajärelevalvet
Keskkonnainspektsioon ja kohalik omavalitsusorgan või -asutus.

Keskkonnatasude seadus sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused,
saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest (s.h.
veevõtt ja saasteainete heitmine veekogusse) riigieelarvesse laekuva raha kasutamise
alused  ja  sihtotstarbe.  Keskkonnatasu  jaguneb  loodusvara  kasutusõiguse  tasuks  ja
saastetasuks.

Keskkonnatasude  rakendamise  eesmärk  on  vältida  või  vähendada  loodusvarade
kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud
võimalikku  kahju.  Keskkonnatasu  maksab  isik,  kes  on  saanud  keskkonnaloaga  või
seadusega sätestatud muul alusel õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara,
heita keskkonda saasteaineid või kõrvaldada jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust
omamata.  Kui isik  kasutab  loodusvara,  heidab  keskkonda  saasteaineid  või  kõrvaldab
jäätmeid  keskkonnaloas  lubatust  suuremas  koguses,  loa  omamise  nõuet  eirates  või
keelatud kohas, maksab ta keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi.

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse õiguse eest võtta veekogust või põhjaveekihist vett
erikasutuse  korras,  välja  arvatud  vee  võtmisel  põhjaveest  vähem kui  5 kuupmeetrit
ööpäevas.  Saastetasu  rakendatakse,  kui  veekogusse,  põhjavette  või  pinnasesse
heidetakse orgaanilisi aineid, fosforiühendeid, lämmastikuühendeid, heljumit,  sulfaate,
ühealuselisi  fenoole,  naftat,  naftasaadusi,  mineraalõli  ning  tahke  kütuse  ja  muu

orgaanilise aine termilise töötlemise vedelsaadusi, heitvett, mille vesinikeksponent (pH)
on  suurem  kui  9,0  või  väiksem  kui  6,0  ning  muid  veekeskkonnale  ohtlikke  aineid
veeseaduse tähenduses.
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Keskkonnamõju  hindamise  ja  keskkonnajuhtimissüsteemi  seadus  sätestab

eeldatava keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja

keskkonnaauditeerimissüsteemi  korralduse  ja  ökomärgise  andmise  õiguslikud  alused

eesmärgiga  vältida  keskkonna  kahjustumist  ja  kehtestab  vastutuse  seaduse  nõuete

rikkumise korral

2.3. Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused

Vabariigi  Valitsuse  29.  novembri  2012.  a  määrusega  nr  99  kehtestatud  “Reovee
puhastamise  ning  heit-  ja  sademevee  suublasse  juhtimise  kohta  esitatavad
nõuded,  heit-  ja  sademevee  reostusnäitajate  piirmäärad  ning  nende  nõuete
täitmise kontrollimise meetmed” alusel  kehtestatakse reovee puhastamise ja heit-
ning  sademevee  suublasse  juhtimise  nõuded  ja  nõuete  täitmise  kontrolli  meetmed.
Nõuete täitmisel tuleb tagada, et vee ja veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide
seisund ei halveneks.

Keskkonnaministri  16.oktoobri  2003.  a  määrusega  nr  75  “Nõuete  kehtestamine
ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta”  on kehtestatud piirväärtused
ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete kohta.

Vabariigi  Valitsuse  19.märtsi  2009.  a  määrusega  nr  57  “Reoveekogumisalade
määramise  kriteeriumid” kehtestatakse  optimaalsed  tingimused  ja  kriteeriumid
reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise
eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi. Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise
kriteeriumid  asulatele  elanike  arvuga  rohkem  kui  50,  kusjuures  määratava
reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Määruse teises paragrahvis on toodud
kriteeriumid  reoveekogumisala  määramiseks  põhjavee  kaitstuse  järgi,  mille  kohaselt
reoveekogumisala  tuleb  moodustada,  kui  kaitstud  või  suhteliselt  kaitstud  põhjaveega
piirkondades  tekib  1  hektari  kohta  orgaanilist  reostuskoormust  rohkem  kui  20
inimekvivalenti  (ie).  Keskmiselt  kaitstud  põhjaveega  piirkondades  tuleb
reoveekogumisala  moodustada,  kui  1  hektari  kohta  tekib orgaanilist  reostuskoormust
rohkem  kui  15 ie.  Nõrgalt  kaitstud  ja  kaitsmata  põhjaveega  piirkondades  tuleb
reoveekogumisala  moodustada,  kui  1  hektari  kohta  tekib orgaanilist  reostuskoormust
rohkem  kui  10 ie.  Lisaks  tuleb  reoveekogumisalade  määramisel  arvestada  sotsiaal-
majandusliku kriteeriumina leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse
eest  tasumiseks,  mille  kohaselt  ühe  leibkonnaliikme  kulutused  teenusele  ei  tohi  olla
suuremad  kui  4%  ühe  leibkonnaliikme  aasta  keskmisest  netosissetulekut  tema
elukohajärgses maakonnas.

Sotsiaalministri  31.  juuli  2001.  a.  määrusega  nr  82  “Joogivee  kvaliteedi-  ja

kontrollinõuded  ning  analüüsimeetodid” on  kehtestatud  joogivee  kvaliteedi-  ja

kontrollinõuded  ning  joogivee  proovide  analüüsimeetodid  eesmärgiga  kaitsta  inimese

tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest. 

Joogivee  käitleja  veeseaduse  tähenduses  on  ettevõtja,  kelle  tegevuseks  on  joogivee
tootmine,  varumine,  töötlemine  ning  muud  toimingud,  mille  tulemusel  joogivesi  on
kättesaadav tarbijatele või  teistele käitlejatele,  kes oma tegevuses peavad kasutama
joogivett  tasu  eest  või  tasuta.  Joogivee  käitleja  peab  tagama  joogivee  vastavuse
kvaliteedinõuetele ning esitama teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja
järelevalveametnikule viimase nõudmisel.

Joogivee  käitleja  peab  koostama  ja  käitlemise  Terviseameti  piirkondliku  talitusega
kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt kolmeks aastaks. Veeseaduse nõuded ei
laiene isiklikule veevärgile, kust võetakse vett alla 10 m3 ööpäevas või mida kasutab
vähem kui 50 inimest, välja arvatud juhul, kui joogiveega varustamine on osa ettevõtja
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majandustegevusest või avalik-õiguslikust tegevusest.  Samuti joogiveele, mis on ette
nähtud  üksnes  tehniliseks  vajaduseks,  nagu  autopesuvesi,  seadmete  jahutusvesi,
tuletõrjevesi,  ja  muuks  otstarbeks,  mille  puhul  joogivee  kvaliteet  asjassepuutuvate
tarbijate tervist mingil viisil otseselt ega kaudselt ei mõjuta.

Vastavalt  määruse  §13  lõige  7  kohaselt  oli  lubatud  kuni  01.  jaanuarini  2014 toota,
varustada,  töödelda  ja  üle  anda  nõuetele  mittevastavat  joogivett  asulates  ja
joogiveesüsteemides, mida kasutas vähem kui 2000 inimest. 

2.4. Arengukavad, uuringud ja planeeringud 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 
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.  Eelnimeatud
eesmärgi elluviimiseks on koostatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava, mis valmis
2010.  aasta  algul  ning  kinnitati  Vabariigi  Valitsuse  1.04.2010  korraldusega  nr  254.
Käeoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal on algatatud uue veemajanduskava ning
selle meetmeprogrammi koostamine aastateks 2015 – 2021. 

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.
Seega  puudutab  veemajanduskava  kõiki,  kes  sellel  territooriumil  elavad  ja  töötavad.
Veemajanduskava  on  dokument,  mis  arvestades  kohalikke  olusid,  paneb  paika  vee
kaitsmise ja kasutamise üldnõuded alamvesikonna piires.

Järva  maakonnaplaneering  kehtestati  28.12.1998.a  maavanema  korraldusega  nr.
1817. Maakonnaplaneeringusse on tehtud muudatusi seoses Türi valla üldplaneeringuga,
seda  Türi  ümbersõidu  ja  tiheasustusalade  nimekirja  ning  pindaladega.
Maakonnaplaneeringu eesmärkide elluviimist on toetanud Järvamaa Arengulepe 2007 –
2013. Järva Maavalitsus poolt  koostati 2011. aastal  Järvamaa maakonnaplaneeringute
ülevaatamise  ja  maakonna  planeerimisalase  olukorra  hindamise  aruanne,  mille
kokkuvõttes tõdeti, et maakonnaplaneering vajab uuendamist.

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutest on Järvamaal kehtestatud:
• „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (2003);
• „Sotsiaalne infrastruktuur”(2009);
• „Järvamaa jalgrattateede võrgustik“(2005);
• „Põhimaantee  nr  2  (E263)  Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa  trassi  asukoha

täpsustamine km 92,0-183,0“ (2012).

Vabariigi  Valitsus  algatas  kõigis  maakondades  oma  18.07.2013 korraldusega  nr  337
maakonnaplaneeringute  koostamise.  Sellest  tulenevalt  algatas  Järva  maavanem
26.07.2013  korraldusega  nr  396  Järvamaa  maakonnaplaneeringu  keskkonnamõju
strateegilise  hindamise.  Planeeringuala  hõlmab  kogu  maakonda  ning  planeeringu
eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu
„Eesti  2030+"  koostamise  ajal  kokku lepitud  visioonidele  ja  arengusuundadele.  Riigi
üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste
langetamisel.  Järvamaa maakonnaplaneeringut koostab ja keskkonnamõju strateegilist
hindamist korraldab Järva Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on
Järva maavanemal.
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Türi valla üldplaneering (töö nr ÜP–2007/027, koostaja Arhitektuuribüroo Novel OÜ)
on  kehtestatud  Türi  Vallavolikogu  25.06.2009.a  otsusega  nr  55.  Türi  valla
üldplaneeringus on kajastatud valla ruumiline arenguvisioon vähemalt aastani 2020. Valla
üldplaneering  on  valla  funktsioonide  täitmise  tagamiseks  väljatöötatud  terviklik
maakasutusplaan,  mille  kehtestab  volikogu  Eesti  Vabariigi  õigusaktides,  valla
arengukavas, volikogu määrustes ja otsustes sätestatud nõudeid arvestades.

Üldplaneeringu koostamise aluseks on Türi valla arengukava 2007-2013 ja kehtestatud
Järva  maakonnaplaneering.  Üldplaneeringu  eesmärk  on  valla  territooriumi  arengu
põhisuundade  ja  tingimuste  määramine,  aluste  ettevalmistamine  detailplaneerimise
kohustusega  aladel  ja  juhtudel  ning  detailplaneeringute  koostamiseks,  samuti
detailplaneeringu  kohustuseta  aladel  maakasutus-  ja  ehitustingimuste  seadmiseks.
Üldplaneeringus on ruumilise arengu põhimõtete kujundamisel ning maa- ja veealade
üldiste  kasutamis-  ja  ehitustingimuste  määramisel  olulisel  kohal  majanduslikud,
keskkonnakaitselised  ja  sotsiaalsed  kaalutlused  (sotsiaalse  infrastruktuuri  asutuste
teenuste  kättesaadavus  –  lasteaed,  kool,  arstiabi,  kaubanduslik  ja  kultuuriline
teenindamine,  sportimisvõimalused,  ühistranspordi  kättesaadavus,  perspektiivsed
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni lahendused jms).

Türi valla üldplaneeringu lisaks on “Türi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine”,  mis  sisaldab  Türi  valla  üldplaneeringu  keskkonnamõju  strateegilise
hindamise  (KSH)  programmi,  Türi  valla  üldplaneeringu  KSH  aruannet,  KSH
menetlusdokumente, sealhulgas  Keskkonnaameti  otsust Türi  valla  üldplaneeringu KSH
heakskiitmise  kohta).  Türi  valla  üldplaneeringu  koostamisel  on  aluseks  võetud  Türi
Vallavalitsuse  27.02.2007.a  korraldusega  nr  214 kinnitatud  “Türi  valla  üldplaneeringu
koostamise  ja  selle  elluviimisega  kaasneva  keskkonnamõju  strateegilise  hindamise
lähtetingimused”.

Türi Vallavolikogu 28.08.2014 määrusega nr 26 kehtestatud Türi valla arengukava ja

eelarvestrateegias aastateks 2015-2018 on valla arengueeldusena nimetatud olulise
tehnilise infrastruktuuri olemasolu ja elukeskkonna visiooniks majanduslikult põhjendatud
kaasaegse tehnilise infrastruktuuri ja –teenustega heakorrastatud ja keskkonda hoidev
vald.  Selleks  on  ühe  olulise  eesmärgi  ja  tegevussuunana  esile  toodud  kaasaegse
infrastruktuuri rajamine vee, kanalisatsiooni ja sadevete osas. Samuti endiste suvilaalade
liitmine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. 

2.5. Detailplaneeringud 
Detailplaneering  on  planeering,  mis  koostatakse  valla  territooriumi  väiksema  osa
kohta. Detailplaneeringu  kehtestab  valla  volikogu  ja  see  on  aluseks  lähiaastate
ehitustegevusele. 

Alljärgnevas  tabelis  on  esitatud  ülevaade  kehtestatud  detailplaneeringutest  asulate
lõikes. Tabel ei sisalda andmeid algatatud ja peatatud planeeringute kohta. 

Tabel 1: Türi vallas algatatud ja kehtestatud olulisemad detailplaneeringud (DP)
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Asula Kehtestatud DP nimetused

Türi linn

1. Kalevi tänava äärse näituseväljaku DP. Näituseväljak (aadress Kalevi tänav 9).
2. Pikk tn 9 ja Tolli tn 6 vahelise ala DP. Türi linn. Pikk tänav. Maa-ala Pika tänava ja
vana raudteetammi vahel.
3. Türi kesklinnas Tallinna, Paide, Hariduse ja Viljandi tänavate ristmiku piirkonna DP
Türi linna keskosa DP 
4.Paide tänav 22, 24, 26 ning Kohtu tn 1 alade DP. Maa-ala Paide ja Kohtu tänavate
ristis
5. Tehnika tn 12a ja 12b ala DP. Türi linn. Maa-ala Tehnika ja Tolli tänavate risti ja
Aiamaa tänava vahel.
6.  Tehnika tn  14  maaüksuse  ja  Türi  linna  piiri  vahelise ala DP.  Türi  linn.  Maa-ala
Tehnika  ja  Aiamaa  tänavate,  Kuresoo  kanali  ning  katastriüksuse  83701:001:0970
vahel 
7. Viljandi tänava ja Viljandi tn 13b,13, 13c ja 15 kinnistutega piirneva ala DP.
8. Allika tänava Pärnu jõe poolsel alal Vanemuise ja Jõe tänavate vahemiku DP. Türi
linn, Allika tänav, maa-ala Allika tänava ja Pärnu jõe vahel.
9. Ristiku tn 3 ja Heina tn 6 kinnistute ja Ristiku tänavaga piirneva ala DP. Türi linn,
Raadiojaama, Heina ja Ristiku tänavate ja Hundissaare peakraaviga piirnevas kvartalis
asuva maa-ala DP, Ristiku 5.
10. Viljandi tänav 60 ala DP. Türi linn Viljandi, Linnu ja Kastani tänavate vahelisel maa-
alal asuvate katastriüksuste ning korterelamu krundi aadressiga Viljandi 60 DP.
11. Mäekalda tn 13 asuva kinnistu DP, katastriüksuse 83701:010:0920 (Mäekalda 13)
DP.
12. Väike Pärnu tn 16 kinnistu DP. 
13. Vabriku tänav 1 kinnistu DP. Türi linn Vabriku 1 katastriüksus 83701:004:1210 DP.
14.  Endise  metsakombinaadi  territooriumi  Viljandi  tänava  äärne  osa  (Türi  linna
jäätmejaam Viljandi 17b).
15. Männiku tn 15 kinnistuga külgneva ala DP (ala laiendatud ka Männiku tn 15 kü-le).
16. Koidula tänav 27 b kinnistu DP.
17. Kaare tn 33b krundi DP.
18. Kooli tänav 2 krundi ja tootmisprotsessiks vajaliku jahutusvee torustiku DP.
19. Raja tn 27 krundi DP.
20. Staadioni ja Mäe tänavate ning Staadioni tn 1 ja 3 kinnistuga piirneva ala DP.
21. Väike-Pärnu 20a ja 20c ala DP.
22. Raadiojaama tn, Pärnu jõe, raudtee ja 110 kv kõrgepingeliiniga piirnevate endiste
Türi saatejaamade maa-ala DP. 
23. Tallinna tn 28 kinnisasja DP.
24. Hariduse tn 1, Hariduse tn 3 ja Wiedemanni tn 4a kruntide DP. Türi linn Hariduse
tn 3 ja 5 ning Wiedemanni tn 2c ja 4a kruntide DP.
25. Paide tänav 15 ja Põhja puiestee 6 kinnistute vahelise maa-ala DP.
26. Allika tn 4a krundi ja sellega piirneva ala DP.
27. Türi tehisjärve ja Türi lauluväljaku piirkonna DP.
28. Äikla mü DP.
29. Tolli tn 55 asuva krundi DP. Tolli 55 ja sellega piirneva ala DP.
30. Koidula tn 3 krundi DP.
31. Väike-Pärnu tn 7 maaüksuse ja sellega piirneva ala DP. Türi linna Väike-Pärnu tn 7
krundi DP.
32. Puiestee tänava äärse maa-ala DP.
33. Viljandi tänav 5 asuva krundi DP.
34. Aia tänav 2b asuva kinnisasja DP. 
35. Koidula tn 38 krundi DP.
36. Uus tänav 1 krundi DP.
37. Tolli tn 33 asuva krundi DP.
38. Türi linnas Staadioni ja Savi tänavatega piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa
DP. Türi linnas Staadioni ja Savi tänavaga piirneva maa-ala DP.
39. Teguri mü osaala DP. 
40. Kohtu tänava äärse Kohtu tänav 9, Vanemuise tänav 3 ja Vanemuise tänav 3a
kinnisasjadega piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala DP. 
41. Vanemuise  tänavatega piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala DP.
42. Põllu tänav 3 asuva krundi DP.
43. Väike-Pärnu tänav 1 DP.
44. Viljandi tn 10 ja 12 asuvate katastriüksuste DP. Türi vallas Türi linnas Viljandi tn
10 ja 12 asuvate katastriüksuste ning nende lähiala DP.
45. Lai tänav 10 asuva kinnisasja DP.
46. Jaama tänab 13 asuva kinnisasja DP.
47.  Ollivere  talu  katastriüksuste  nr  83701:003:0151  ja  83701:003:0152  ja  Allika
tänav 8 asuva katastriüksuse nr 83701:003.0140 ning nendega piirneva maa DP. 
48. Kaare tänav 1 asuva maaüksuse DP. Türi linna Kaare tn 1 kinnistu DP.
49. Uus tänav 16 asuva katastriüksuse DP.
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Türi linn

50. Tehnika tn 11 asuva kinnisasja DP. Türi linna Tehnika tn 11 krundi DP.
51. Viljandi, Staadioni ja Rohelise tänavatega ning Viljandi tänav 28 ja Roheline tänav
13 kinnisasjadega piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa DP.
52. Mäe tänav 7 asuva kinnisasja DP. Mäe tänav 7 asuvale krundile (83701:010:1030)
DP. 
53.  Viljandi  tn  13  (kü  83701:009:0050)  ja  Viljandi  tänav  13  juurdelõige  (kü
83701:009:0029) maaüksuste DP.
54. Teguri mü osaala ja Mehaanika tn 18 kinnisasja DP. 
55. Jaama tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa ja Jaama tänav 10 asuva
kinnisasja (kü 83701:009:0013) DP. Türi muuseumraudtee DP. 
56.  Hariduse  tänav  15  (kü  83701:004:0640)  ja  Hariduse  tänav  18  (kü
83701:007:0470) kinnisasjade detailplaneering
57. Mäekalda põigu ja Tiigi tänava katastriüksuste DP.
58. Roopa ja Staadioni tänavate ristmiku piirkonnas jätkuvalt riigi omandis oleva maa
DP. Türi hoolekandeküla DP.
59. Kaare tänav 26 katastriüksuse 83701:006:1110 DP.
60. Raudtee tänav 3 kinnisasja DP (lihtsustatud korras).
61. Jaama tänava ja Saunametsa kalmistuga piirneva jätkuvalt riigiomandis oleva maa
ja Saunametsa kalmistu katastriüksuse 83701:010:0064 osa DP. Türi tavandihoone-
krematooriumi DP.

2 Lokuta küla

62. Lokuta külaosa DP.
63. Tallinn-Rapla-Türi maantee, Türi linna Tehnika ja Aiamaa tänava elamukruntidega,
Kuresoo peakraaviga ning Eki kinnisasjaga (kü 83601:002:0860) piirnevate Türi linna
sissesõidul asuva jätkuvalt riigi omandis oleva maa DP. Kehtestatud:  Järvamaa, Türi
vald, Lokuta küla, Lokuta ettevõtlusala DP.
64. Türi vallas Lokuta külas asuva Õunapuu katastriüksuse DP. 

3 Särevere alevik

65. Türi Kõrgema Põllumajanduskooli katastriüksuse osaala DP.
66. Türi vallas Sillaotsa tänav 3 katastriüksuse DP.
67. Türi vallas Särevere alevikus Sillaotsa tänav 5 DP.
68.  Türi  vallas Särevere alevikus  asuva Türi  Kõrgema Põllumajanduskooli  kinnistu
katastriüksuse nr 83604:003:0009 ligikaudu 3,3 ha suuruse osa DP.
69. Türi vallas Särevere alevikus  Mäe tänava äärne jätkuvalt riigi omandis olev maa.
Särevere lasteaia DP.

4 Kirna küla

70. Türi vallas Kirna külas asuvate Lukka kinnistu katastriüksuste 83601:002:0005 ja
83601:002:0006 ja Pae kinnistu katastriüksuse 83601:002:0743 ning nende lähiala
DP. 
71. Türi vallas Kirna külas asuva Lepiku talu katastriüksuse nr 83601:002:0125 DP.

5 Jändja küla
72.  Türi  vallas  Jändja  külas  asuva  Rae  puhkebaasi  katastriüksuse  ligikaudu  2  ha
suuruse ala DP.

6 Oisu alevik
73. Türi vallas Oisu alevikus Pika tänava ja Türi - Arkma maanteega piirneva jätkuvalt
riigi omandis oleva maa DP.

Kokku on Türi valla kuues asulas kehtestatud 73 detailplaneeringut

Allikas: Türi vald

2.6. Standardid
Vee-  ja  kanalisatsioonisüsteemide  ja  –rajatiste  projekteerimisel  ning  ehitamisel  peab
arvestama kehtestatud standardeid:

EVS 847-1:2003 Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded
EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus
EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk
EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk
EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon

2.7. Türi valla õigusaktid ja lepingud
Alljärgnevalt on esile toodud Türi vallas juba kehtestatud või siis kehtestamist vajavad
õigusaktid  ning  samuti  Türi  valla  ja  vee-ettevõtja  vahelised  juba  sõlmitud  või  siis
sõlmimist vajavad lepingud. Ülevaade sisaldab ka muid dokumente ja lepinguid, mis on
vajalikud vee-ettevõtluse reguleerimiseks.
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Olemas:

• Türi valla ehitusmäärus (27.12.2013 nr 26);
• Türi  valla  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooniga  liitumise  ning  ühisveevärgi  ja

-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (KO 2008, 113, 1622).
• Türi Vesi OÜ veeteenuse hinna kooskõlastamine Konkurentsiametiga (24.10.13 nr

9.1-3/13-018).

Puuduvad:

• Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooniga  liitumistasu  arvutamise  metoodika  vee-
ettevõtja poolt ning selle kooskõlastamine Konkurentsiametiga 

• Haldusleping  vallavalitsuse ja  vee-ettevõtja  vahel,  mis reguleerib  ühisveevärgil
asuvatest  tuletõrjehüdrantidest  tulekustutusvee  võtmist  ning  avalikest
veevõtukohtadest vee võtmist ning tuletõrje veevõtukohtade hooldamist.

• Leping  vallavalitsuse  ja  vee-ettevõtja  vahel,  mis  reguleerib  avalikelt  teedelt,
tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee
ärajuhtimist ühiskanalisatsiooni abil ja selle puhastamist.
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3. Veeressursid ja -kasutus 
3.1. Põhjaveevarude uuringud

Tabel 2: Põhjavee kinnitatud varud ja tegelik veevõtt

Põhjavee-
maardla

Põhjavee-
maardla piirkond

Veekihi
geoloogiline

indeks

Põhjaveevaru
m³/ööpäevas

Kasutusaeg Tegelik
veevõtt 2013

Türi Türi S-O 1 880 kuni 2023 260

Türi linn S-O 700 kuni 2038 161

Türi linn Türi-Alliku S1rk 700 kuni 2038 0

Allikas: Keskkonnaministeerium http://www.envir.ee/

Varu kategooriad:
T1 – tagatud põhjaveevaru
T2 – hinnatud põhjavee tarbevaru
P - prognoosvaru

Põhjaveevaru jaguneb uurituse detailsusest sõltuvalt tarbevaruks T1 või T2 või prognoos-
varuks P. Tarbevaru T2 on hinnatud põhjaveevaru, mida on uuritud vähemalt järgmises
mahus:

1)  põhjaveevaru  on  hinnatud  analoogiliste  veehaarete  kasutamise  kogemuse,
uuringutööde ja katsepumpamiste alusel;
2)  põhjavee  kvaliteet  on  uuritud  detailsusega,  mis  lubab  eeldada  põhjavee
sihipärast kasutamise tagatust arvustusliku aja jooksul;
3) määratud on sanitaarkaitseala ulatus ja antud selle kehtestamise teostatavuse
hinnang koos omavalitsuse seisukohaga.

Prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav hulk,
millega  tuleb  arvestada  piirkonna  arengukavade  koostamisel,  vee  erikasutuslubade
andmisel  ja  ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel.  Prognoosvaru P
määratakse  modelleerimise  teel  hüdrogeoloogilise  kaardistamise,  põhjaveeseire  ja
töötavate veehaarete andmete alusel.

3.2. Vee erikasutusload

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba
juhul, kui: 

• võetakse  vett  pinnaveekogust,  sh  ka  jää  võtmise  korral  enam  kui  30
m³/ööpäevas;

• võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas;
• võetakse mineraalvett;
• juhitakse heitvett ja teisi saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette;
• toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine;
• toimub veekogu,  mille veepeegli  pindala  on üks  hektar  või  suurem, rajamine,

likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine;
• uputatakse tahkeid aineid veekogusse;
• toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine;
• vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi

omadusi;
• toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont ja laeva

regulaarne ohtlike ainetega või tuulega lenduvate puistekaupadega lastimine või
lossimine;

• veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale;
• kasvatatakse  kalu  aastase  juurdekasvuga  rohkem  kui  üks  tonn  või

kalakasvandusest juhitakse vett suublasse;
• juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil.
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Isikliku  majapidamise  heitvee  või  vähem  kui  viie  kuupmeetri  heitvee  pinnasesse
juhtimiseks  ööpäevas  ei  ole  vaja  erikasutusluba,  kui  see  tegevus  vastab  heitvee
pinnasesse juhtimise korra nõuetele. 

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  OÜ-le  Türi  Vesi väljastatud  vee-
erikasutuslubade  nr  L.VV/324759  (Oisu,  Taikse,  Türi-Alliku  asulad),  L.VV/322672
(muudetud 21.05.2014, Laupa küla), L.VV/322649 (Särevere, Türi-Alliku, Kirna, Poaka,
Kabala  ja  Kahala  asulad),  L.VV/319956  (muudetud  03.06.2014,  Türi  linn)  järgi  on
ettevõttel lubatud põhjavett ammutada ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt:

Tabel 3: OÜ Türi Vesi vee erikasutusload nr L.VV/324759, L.VV/322672, L.VV/322649, L.VV/319956

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Oisu 361 10521 S 18 600
2014-2019: Oisu keskasula vana

puurkaev

Oisu 69 12512 S 18 600
2014-2019: Oisu keskasula uus

puurkaev
Taikse 87 12513 S 5 580 2014-2019: Taikse puurkaev

Türi-Alliku - 17333 S 3 600
2014-2019: Türi-Alliku Kelmiküla

puurkaev
Laupa 1729 10269 S 4 000 2013-2018: Laupa puurkaev

Särevere 4025 10279 S 15 500
2013-2018: Särevere Ülejõe

puurkaev
Türi-Alliku 4194 10472 S 10 000 2013-2018: Türi-Alliku puurkaev

Poaka 2008-48 23968 S 5 000 2013-2018: Poaka puurkaev

Kabala 1557 22873 S 10 000
2013-2018: Kabala vallamaja

puurkaev
Kahala 3983 10390 S 3 500 2013-2018: Kahala puurkaev

Türi linn
3257
5001

8868
8870

S-O
S-O

45 000
2014-2014: Puiestee-Kungla

puurkaevud

Türi linn
A-101-M

2821
8861
8867

S-O
S-O

45 000
2014-2014: Keskuse-Tolli

puurkaevud

Türi-Alliku -
50380
51963
91964

S
S
S

255 500

2015-2016: Türi linna Türi-Alliku
veehaare

(2014-2014: lubatud veevõtt 191
625 m³/aastas)

Türi linn A-101-M 8861 S-O 61 920
2015-2016: Keskuse puurkaev

(2014-2014: lubatud veevõtt 46
440 m³/aastas)

Türi linn 2821 8867 S-O 111 600
2015-2016: Tolli puurkaev

(2014-2014: lubatud veevõtt 83
700 m³/aastas)

Türi linn 3257 8868 S-O 108 000
2015-2016: Puiestee puurkaev
(2014-2014: lubatud veevõtt 81

000 m³/aastas)
Kokku põhjavesi, m³/aastas S ja S-O 721 400

Asula
Välja-

laskme
nimetus

Suubla
nimetus

Lubatud
vooluhulk
m³/aastas

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim
lubatud kogus

Oisu
Oisu

reovee-
puhasti

Hindreku oja -
2014-2019: BHT7 25 mg/l, KHT 125 mg/l,
heljum 35 mg/l ja Püld 2,0 mg/l, Nüld 60,0

mg/l,  pH 6-9

Taikse
Taikse

reovee-
puhasti

Pärdi kraav -
2014-2019: BHT7 40 mg/l, KHT 150 mg/l,
heljum 35 mg/l ja Püld 1,5 mg/l, pH 6-9

Laupa
Laupa
elamud

Laupa oja 4 000
2013-2018: BHT7 40 mg/l, KHT 150 mg/l,

heljum 35 mg/l

Kirna
Kirna-

Poaka RVP
Pärnu jõgi 5 000

2013-2018: BHT7 40 mg/l, heljum 25 mg/l ja
Püld 2,0 mg/l, Nüld 60,0 mg/l

Kahala

Kahala
asula

septik +
biotiigid

Käspre
kraav

3 500
2013-2018: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l ja

KHT 150 mg/l

Kabala Kabala RVP
Kabala

peakraav
10 000

2013-2018: BHT7 25 mg/l, heljum 35 mg/l ja
Püld 2,0 mg/l, KHT 125 mg/l, Nüld 60,0 mg/l
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Türi linn
Türi linna

RVP
Pärnu jõgi 972 000

2011-2016: BHT7 15 mg/l, heljum 25 mg/l ja
Püld 1,5 mg/l, KHT 125 mg/l, pH 6-9

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 994 500

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  25.04.2013  OÜ-le  Virika  Farm
väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/323145 järgi on ühingul lubatud võtta majandus-
joogiveeks põhjavett alljärgnevalt:

Tabel 4: OÜ Virika Farm vee erikasutusluba

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Kirna 4327 8923 S 12 000
2013-2018: Kirna veiselauda

puurkaev
Kokku põhjavesi, m³/aastas S 12 000

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  28.03.2014  AS-le  Väätsa  Prügila
väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/324639 järgi on ühingul lubatud juhtida sadevett
suublasse alljärgnevalt:

Tabel 5: AS Väätsa Prügila vee erikasutusluba

Asula
Välja-

laskme
nimetus

Suubla
nimetus

Lubatud
vooluhulk
m³/aastas

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim
lubatud kogus

Türi linn
Türi

Jäätme-
jaam

Vabriku
kraav

- 2014-2016: heljum 40 mg/l ja nafta 5 mg/l

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas -

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 21.03.2014  AS-le Taure väljastatud
vee-erikasutusloa nr L.VV/324625 järgi on ettevõttel lubatud heitvett suublasse juhtida
alljärgnevalt:

Tabel 6: AS Taure vee erikasutusluba

Asula
Välja-

laskme
nimetus

Suubla
nimetus

Lubatud
vooluhulk
m³/aastas

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim
lubatud kogus

Türi linn
Taure

autopesula
Kuresoo
peakraav

-
2014-2019: heljum 35 mg/l, nafta 1 mg/l,

BHT7 40 mg/l, KHT 150 mg/l
Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas -

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  OÜ-le  Estonia väljastatud
keskkonnakomplekslubade  nr  300767KKL/317786  (15.06.2009,  Kõrtsi  farm)  ja
KKL/317495 (31.12.2009, Kaasiku, Hiie, Taikse ja Metsaküla suurfarmid) järgi on ühingul
lubatud võtta majandus-joogiveeks põhjavett ja juhtida heitvett suublasse alljärgnevalt:

Tabel 7: OÜ Estonia keskkonnakompleksluba

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Väljaotsa 1448 21028 S 73 000
2008- : Kõrtsi farmi puurkaev

(reservis)

Väljaotsa HGO-44 17314 S 30 000
2009- : Kaasiku suurfarmi

puurkaev
Retla HGO-42 17312 S 32 000 2009- : Hiie suurfarmi puurkaev

Metsaküla HGO-38 17308 S 8 800
2009- : Metsaküla suurfarmi

puurkaev
Kokku põhjavesi, m³/aastas S 143 800

Asula Välja-
laskme

Suubla
nimetus

Lubatud
vooluhulk

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim
lubatud kogus
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nimetus m³/aastas

Retla Hiie RVP Aruküla jõgi 5 000
2009- : BHT7 25 mg/l, heljum 35 mg/l ja KHT

125 mg/l

Väljaotsa Kaasiku Aruküla jõgi 5 000
2009- : BHT7 25 mg/l, heljum 35 mg/l ja KHT

125 mg/l
Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 10 000

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  26.03.2014  Laupa  Põhikoolile
väljastatud  vee-erikasutusloa  nr  L.VV/324645  järgi  on  asutusel  lubatud  heitvett
suublasse juhtida alljärgnevalt:

Tabel 8: Laupa Põhikooli vee erikasutusluba

Asula
Välja-

laskme
nimetus

Suubla
nimetus

Lubatud
vooluhulk
m³/aastas

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim
lubatud kogus

Laupa Laupa kool Pärnu jõgi -
2014-2019: heljum 35 mg/l, BHT7 40 mg/l,

KHT 150 mg/l, pH 6-9, Püld ei limiteerita, Nüld
ei limiteerita

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas -

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  26.09.2009  OÜ-le  Kabala  Agro
väljastatud  keskkonnakompleksloa  nr  KKL/300436  järgi  on  ühingul  lubatud  võtta
majandus-joogiveeks põhjavett ja juhtida heitvett suublasse alljärgnevalt:

Tabel 9: OÜ Kabala Agro keskkonnakompleksluba

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Kabala 4041 10315 S-O 15 000 2013- : Kabala suurfarmi I
Kabala 6990 24079 S-O 32 000 2013- : Kabala suurfarmi II

Kokku põhjavesi, m³/aastas S-O 47 000

Asula
Välja-

laskme
nimetus

Suubla
nimetus

Lubatud
vooluhulk
m³/aastas

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim
lubatud kogus

Kabala
Kabala
suurfarm

Viilipi kraav 4 860
2013- : BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l ja KHT
125 mg/l, pH 6-9, Püld ei limiteerita, Nüld ei

limiteerita
Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 4 860

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  19.07.2014  AS-le  TAC-Ettevõtted
väljastatud  keskkonnakompleksloa  nr  KKL/321903  ja  23.08.2012  väljastatud  vee-
erikasutusloa nr L.VV/321272 järgi on asutusel lubatud põhjavett võtta alljärgnevalt:

Tabel 10: AS TAC-Ettevõtted keskkonnakompleksluba ja vee erikasutusluba

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Türi-Alliku 3089 10275 S - Türi-Alliku sigala
Lokuta 6192 10521 S-O 10 000 Lokuta farm

Kokku põhjavesi, m³/aastas S ja S-O 10 000

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  2.03.2011  Järvamaa
Kutsehariduskeskusele väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/320133 järgi on asutusel
lubatud põhjavett võtta alljärgnevalt:

Tabel 11: Järvamaa Kutsehariduskeskuse vee erikasutusluba

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Särevere 10276 3451 S 52 000
2014-2016: Särevere Õpetajate tn

puurkaev
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Kokku põhjavesi, m³/aastas S 52 000

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla regiooni poolt  2.04.2013  OÜ-le  Vacca  väljastatud
vee-erikasutusloa nr L.VV/320133 järgi on asutusel lubatud põhjavett võtta alljärgnevalt:

Tabel 12: OÜ Vacca vee erikasutusluba

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Laupa 10271 2036 S 23 400 2013-2017: Vacca lüpsifarm
Kokku põhjavesi, m³/aastas S 23 400

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 3.09.2012 AS-le Dessert  väljastatud
vee-erikasutusloa nr L.VV/321461 järgi on asutusel lubatud põhjavett võtta alljärgnevalt:

Tabel 13: AS Dessert vee erikasutusluba

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Türi - 8864 S-O 72 800 2012-2017: Desserdi puurkaev
Kokku põhjavesi, m³/aastas S-O 72 800

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  14.06.2013  AS-le  HC  Betoon
väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/322746 järgi on asutusel lubatud põhjavett võtta
alljärgnevalt:

Tabel 14: AS HC Betoon vee erikasutusluba

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Särevere 86 19926 S 6 000 2013-2018: Särevere tootmisüksus
Kokku põhjavesi, m³/aastas S 6 000

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 4.05.2011 Aivi Kuutok’ile väljastatud
vee-erikasutusloa nr L.VV/320386 järgi on asutusel lubatud põhjavett võtta alljärgnevalt:

Tabel 15: Aivi Kuutok vee erikasutusluba

Asula
Puur-
kaevu

passi nr

Puurkaevu
katastri nr

Põhja-
veekiht

Lubatud
veevõtt

m³/aastas
Asukoht või nimetus

Karjaküla - 19960 S-O 4 000 2011-2016: Takkasaare puurkaev
Kokku põhjavesi, m³/aastas S-O 4 000

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt on 10.10.2011 Insenerehituse AS-le
väljastatud vee-erikasutusloa  nr L.VV/320954 järgi  on ettevõttele lubatud rajada Türi
linnas Pärnu jõe Türi-Särevere paisule kalapääs.  Loa kehtivuseks on 22.09.2011 kuni
23.09.2016. Tegevuse eesmärgiks on Pärnu jõe ökoloogilise seisundi parandamine. 

Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla  regiooni  poolt  on  26.02.2014  Eerik  Tõnissonile
väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/324401 järgi on erikasutajal  lubatud Lokuta jõe
paisutamine Lokuta paisjärveks.  Loa kehtivuseks on 26.02.2014 kuni 26.02.2017. 

Türi  valla  territooriumil  on  seisuga  15.07.2014  Keskkonnaameti  Harju-Järva-Rapla
regiooni poolt väljastatud 19 kehtivat keskkonnakompleks- ja vee erikasutusluba, millega
on antud õigus kasutada üle 5 m³ põhjavett ööpäevas kokku 34 puurkaevus ning antud
õigus puhastada reovett ja juhtida heitvett suublasse 10 reoveepuhastis. 
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3.3. Põhjavee kvaliteet

Joogivesi peab olema epidemioloogiliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu ning
oma kvaliteedilt vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr 82 kehtestatud
korrale “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. Joogivee käitleja
peab  tagama  joogivee  vastavuse  kvaliteedinõuetele  ning  esitama  teavet  käideldava
joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase nõudmisel.

Türi valla põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele peamiselt rauaühendite lubatust
suurema  sisalduse  poolest.  Üksikute  puurkaevude  vesi  ületab  lubatud  piirmäärasid
fluoriidide ja ammooniumiühendite osas. Ülejäänud keemiliste ühendite osas vastab vesi
üldjuhul  nõuetele.  Enamiku  puurkaevude  joogivesi  vajab  enne  veevõrku  andmist
töötlemist. Varasemalt on osades Türi valla asulates olnud probleeme ühisveevärkidesse
lubatust enama fluoriidide sisaldusega joogivee andmisega. Neid probleeme on eelnevate
aastate   jooksul aga  lahendatud uute  madalamate  puurkaevude kasutuselevõtmisega
ning joogivee segamisega teiste veekihtide põhjaveega. Alljärgnevalt on toodud väljavõte
erinevate asulate  puurkaevude joogivee  kvaliteedist.  Normatiive ületavad näitajad  on
allajoonitud.

Kõikide  allpool  esitatud  puurkaevude  mikrobioloogiliste  analüüside  tulemused
enterokokide,  escherichia  coli  ja  coli-laadsete  bakterite  näitajate  osas  vastavad
sotsiaalministri määrusega nr 82 kehtestatud piirnormidele. 

Tabel 16: Väljavõte puurkaevude põhjavee keemilistest analüüsidest
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Lubatud
piirmäär/
proovivõtu

aeg

0,5
6,5-

9,5
250 200 250 200 50 0,5 50 1,5

Kirna küla Elamute pk² 22.07.1997 0,64 7,6 32,0 380 27 - - 0,04 22,68 -

Laupa küla
Kasekese pk
nr 10269¹ 

21.08.2013 0,31 7,3 - 1450 - - - - - -

Laupa küla 
Kooli pk nr

10568¹
25.02.2014
24.04.2000

-
<0,05

-
7,8

-
25,5

1840
1003

-
36,2

-
5

-
35,2

-
<0,00

3

-
<0,4

0,57
-

Metsaküla
Metsaküla I

pk nr
17308¹

21.05.2008 - - - 370 - - - - - -

Särevere alevik
Pk nr

10279¹
16.04.2014 0,11 7,2 16,0 1040 34,0 11,5 14

<0,00
3

<0,2 0,28

Särevere alevik
Pk nr

10286¹
24.04.2000 0,28 7,35 - 1800 25,0 - - 0,008

<0,4
5

-

Särevere alevik
Kutsekooli

pk nr
10276¹

21.12.1999 0,30 7,06 19,8 890 40,0 - -
<0,00

3
0,6 -

Taikse küla
Pk nr

12513¹
16.04.2014 1,4 7,1 27,0 1765 59,0 14,6 41 0,008

<0,4
5

0,14

Türi linn
F.J.Wied.tn
pk nr 8870¹

24.10.2000 0,61 7,58 34,5 240 - - -
<0,00

3
<0,4

5
-

Türi linn
Tolli tn pk nr

8867¹
24.10.2000 0,08 7,28 28,8 90 - - - 0,019 5,6 0,13
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Türi linn
P-Puiestee

pk nr 8868¹
05.07.2013 0,16 7,8 27,0 690 27 46,6 84 0,003

<0,4

5
1,6

Türi linn
Tehnika tn

pk nt 8861¹
03.05.1999 0,28 7,01 27,0 20 75,0 - - 0,04 1,0 -

Türi-Alliku küla
Elamute pk

nr 10472¹ 
16.04.2014 0,16 7,3 13,0 570 25,0 8,1 9 0,011

<0,4

5
0,39

Türi-Alliku küla
Kelmiküla pk

nr 17333¹
24.04.2000 0,63 7,6 38,3 4070 28,4 20,8 40,6 0,009 <0,4 -

Poaka küla
Pk nr

23968¹
04.05.2008 0,16 - 13,1 0,34 11,3 7,2 -

<0,00

4
3,6 0,44

Allikas: Terviseameti Kesklabori ja AS Pärnu Vesi analüüsid,  puurkaevude passid ja arvestuskaardid.

¹Puurkaevust saadav vesi suunatakse tarbijatele läbi veetöötlusseadmete.

²Puurkaev on konserveeritud.
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4. Uuringud ja arendustööd
4.1. Läbi viidud uuringud ja arendustööd

2007.  aastal  esitas  Türi  Vallavalitsus SA-le Keskonnainvesteeringute Keskus (edaspidi
KIK) taotluse Türi linna reoveepuhasti rekonstrueerimise kaasrahastamiseks 28,5 miljoni
krooni ulatuses. Taotlus sai positiivse vastuse ning ehitustööd teostati aastatel 2008 kuni
2009.  Tööde  tulemusena  paranesid  märkimisväärselt  Türi  reoveepuhasti  heitvee
saastenäitajad  (eriti  BHT7 osas),  mis  varasemalt  ületasid  pidevalt  vee-erikasutusloas
lubatud piirmäärasid.

2009. aastal esitas Türi Vallavalitsus SA-le KIK toetuse taotluse Türi linna ühisveevärgi ja
–kanalisatsioonivõrgu  rekonstrueerimiseks.  Taotluse  lisadena  koostati  projekti
teostatavusuuringu  aruanne,  majandus-  ja  finantsanalüüs  ning  keskkonnamõjude
eelhinnang. Taotlus rahuldati otsusega nr 1-25/2 (19.01.2009).

2011.  aastal  esitati  SA-le  KIK  uus  toetuse  taotlus  Türi  linna  ühisveevärgi  ja  –
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise projekti ala laiendamiseks Türi valla Särevere ja
Oisu  alevikesse  ning  Taikse,  Türi-Alliku  ja  Kabala  küladesse.  Taotluse  kohustuslike
lisadena  esitati  täiendatud  projekti  teostatavusuuringu  aruanne,  majandus-  ja
finantsanalüüs  ning  keskkonnamõjude  eelhinnang. Taotlus  rahuldati  SA  KIK  poolt
otsusega nr 1-25/316 (29.09.2011).

2013. aasta alguses esitas Türi Vallavalitsus järgmise taotluse SA-le KIK seoses Türi linna
ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projektiga ning küsis
Türi  linnas  asuva  Marjamaa  piirkonna  ÜVK  rajamise  töödele  kaasrahastamist  EL
Ühtekuuluvusfondi  „veemajanduse  infrastruktuuri  arendamise“  meetme  IV  vooruga.
Seegi  taotlus  sai  positiivse  vastuse  ning  projekteerimis-  ja  ehitustööd  on  toimunud
aastatel  2013  kuni  2014.  Kokku  kujunes  Türi  valla  ÜF  veemajanduse  projekti
maksumuseks ilma käibemaksuta summas 8 073 684 eurot, millest toetuse osa on olnud
85% ehk 6 862 632 eurot.

4.2. Olemasolevad ÜVK joonised
ÜVK  arendamise  kava  koostamisel  on  arvestatud   allpoolesitatud  Türi  valla   asulate
olemasolevate ja perspektiivsete ÜVK jooniste ja skeemidega. Osade varasemalt rajatud
ÜVK rajatiste osas teostusjoonised puudulikud ning skeemidele on nende piirkondade
andmed  kantud  paikvaatlusel  kogutud  andmete  alusel.  Torustike  rekonstrueerimisel
teostatakse projekteerimistööde  raames geoloogilised  ja  geodeetilised  uuringud,  mille
käigus määratakse kindlaks olemasolevate torustike täpsed asukohad.

Tabel 17: ÜVK joonised

Nimetus Koostaja Asula Koostamise

aasta

Türi  linna  veehaare  ja  Põhja  pst  VTJ  rek,
toorveetorustiku  teostusjoonis  (töö  nr  TJ-
1679)

Nordecon AS Türi 2013

VTJ  välitrasside  teostusjoonis  (töö  nr  TJ-
1690)

Nordecon AS Türi 2013

Türi  biopuhasti  vee-,  kanali-  survekanali  ja
sadekanali teostusjoonis (töö nr TJ-09-024)

Top Geodeesia OÜ Türi 2009

Vabaduse ja Jaama tn veetrassi teostusjoonis
(töö nr 198-2000)

Geodeesia Sar OÜ Türi 2000

Vabriku  puiestee  kanalisatsiooni-  ja
veetorustiku  teostusjoonis  (töö  nr  137-01-
GEO)

Tinter-Projekt AS Türi 2001

Vee- ja kanalisatsioonitorustik Liiva tn lõigus
Kraavi tn - Kalevi tn ja Kalevi tn lõigus Liiva
tn -  Kalevi 62, teostusjoonis (töö nr 142-01-

Tinter-Projekt AS Türi 2001
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GEO)

Kungla  tänava  vee-  ja
kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis (töö nr
151-01-GEO)

Tinter-Projekt AS Türi 2001

Paide  tänava  vee-  ja  kanalisatsioonitorustik
lõigul  Kohtu tn - Paide 28  (töö nr 152-01-
GEO)

Tinter-Projekt AS Türi 2001

Hariduse,  Ravila,  Kohtu  tänavate
kanalisatsioonitrass  ning  Paide  tänava  vee-
ja kanalisatsioonitrass, teostusjoonis (töö nr
52/12-02)

Georam OÜ Türi 2002

Vee- ja kanalisatsioonitrassid (Hariduse tn ja
ümberkaudsed tänavad, Pikk tn ja Tolli tn ja
nende  vahelised  tn,  Tallinna  tn  kuni
raudteeni,  Raudteejaamast  Mäe  tänavani),
projekt, (tööd nr 58/20-03 ja 60/19-03)

Georam OÜ Türi 2003

Vee-  ja  kanalisatsioonitrassid  (Türi
Ühisgümnaasiumi  ümbruse  tänavad  kuni
Raudtee  tänavani),  projekt  (töö  nr  60/19-
03SW)

Georam OÜ Türi 2003

Kurrikoffi  tänava  kanal  ja  veevarustus,
teostusjoonis (töö nr 81/11-05)

Georam OÜ Türi 2005

Mäekalda  tänava  veetorustik,  teostusjoonis
(töö nr VT07002)

Veetee OÜ Türi 2007

Allika tn vee- ja kanali teostusjoonis (töö nr
9702-07)

Georam OÜ Türi 2007

Väike-Pärnu  tn  kanal,  sadekanal,  vesi  ja
drenaaž, teostusjoonis (töö nr 7292)

Geomark OÜ Türi 2007

Kahala küla veetorud, teostusjoonis (töö nr
118-17-09)

Georam OÜ Kahala 2009

Türi  linna  ÜVK  rekonstrueerimise  ja
laiendamise projekti  täiendava piirkonna VK
torustike  ehitusprojekt:  Kabala  küla
kanalisatsioonitorustike  asendiplaan  (töö  nr
1208/5)

Paide MEK AS Kabala 2012

Kabala  küla  veetrassi  teostusjoonis  (töö  nr
114/20-08)

Georam OÜ Kabala 2008

Kabala  küla  kanali-  ja  veetrassi  rek.,
teostusjoonis (töö nr 153-16-13)

Georam OÜ Kabala 2013

Kirna  küla  kanalisatsioon  ja  reoveepuhasti,
teostusjoonis (töö nr 5818-03)

Georam OÜ Kirna 2003

Kirna  ja  Poaka  külas  vee-  ja
kanalisatsioonisüsteemid,  teostusjoonis  (töö
nr TM-16-2008)

Geocentrum OÜ Kirna, Poaka 2008

Kirna  küla  vee-  ja  kanalisatsioonitorustik,
teostusjoonis (töö nr E-0324)

Geodeesiatööde OÜ Kirna 2010

Kirna  küla  veetrass,  teostusjoonis  (töö  nr
100-2012)

Geodeesia Sar OÜ Kirna 2012

Kirna  küla  vee-  ja  kanalisatsioonitrass,
teostusjoonis (töö nr 2012TG142)

Tippgeo OÜ Kirna 2012

Taikse  kanalisatsioonitorustike  teostus-
joonised

- Taikse -

Laupa elamute veetrassi  rekonstrueerimine,
teostusjoonis (töö nr 147/10-12)

Georam OÜ Laupa 2012

Laupa  elamute  puurkaevu  imbtunnel,
teostusjooni (töö nr 152-20-13)

Georam OÜ Laupa 2013

Laupa  küla  Pargi  mü  veepuhastusfiltri
pesuvee trass, teostusjoonis (töö nr 7408)

Kippreegel OÜ Laupa 2013
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Lokuta   elamurajooni  kanalisatsioonitrassid,
teostusjoonis (töö nr 95-2000)

Geodeesia Sar OÜ Lokuta 2000

Lokuta küla (Kure tee, Aiamaa piirkond) vesi,
kanal  teostusjoonis  ÜVK, teostusjoonis (töö
nr 143/20-12)

Georam OÜ Lokuta 2012

Metsaküla veetrasside  rekons. teostusjoonis
(töö nr 132/14-10)

Georam OÜ Metsaküla 2010

Metsaküla I  veevarustuse teostusjoonis (töö
nr 128/09-10)

Georam OÜ Metsaküla 2010

Oisu kanalisatsiooni teostusjoonis (töö nr 6-
2001)

Veemaailm INC OÜ Oisu 2001

Oisu  alevik,  Põllu  tn  vee-  js
kanalisatsioonitrassi  teostusjoonis  (töö  nr
119-18-09)

Georam OÜ Oisu 2009

Türi  linna  ÜVK  rekonstrueerimise  ja
laiendamise projekti  täiendava piirkonna VK
torustike  ehitusprojekt:  Oisu  aleviku  VK
torustike asendiplaan (töö nr 1208/4)

Paide MEK AS Oisu 2012

Oisu  aleviku  kanali-  ja  veetrassi  rek.,
teostusjoonis (töö nr 153-16-13)

Georam OÜ Oisu 2013

Türi  linna  ÜVK  rekonstrueerimise  ja
laiendamise projekti  täiendava piirkonna VK
torustike  ehitusprojekt:  Särevere  aleviku
kanalisatsioonitorustikud I (töö nr 1208/2)

Paide MEK AS Särevere 2012

Särevere  küla  veevarustuse  teostusjoonis
(töö nr 80/20-05)

Georam OÜ Särevere 2005

Särevere  aleviku  Türi  TMK  veetrasside
rekonstrueerimise  II  teostusjoonis  (töö  nr
89/17-06)

Georam OÜ Särevere 2006

Särevere  Sillaotsa  tn  ja  Jõekalda  tn
pereelamute veetrassi rek. teostusjoonis (töö
nr 90/02-06)

Georam OÜ Särevere 2006

Särevere  aleviku  kanali-  ja  veetrassi  rek.,
teostusjoonis (töö nr 150-15-13)

Georam OÜ Särevere 2013

Taikse küla reoveepuhasti teostusjoonis (töö
nr E-0252)

Geodeesiatööde OÜ Taikse 2010

Taikse küla kanalisatsiooni teostusjoonis (töö
nr E-0308)

Geodeesiatööde OÜ Taikse 2010

Taikse  küla  kanalitrassi  rek.,  teostusjoonis
(töö nr 153-17-13)

Georam OÜ Taikse 2013

Türi-Alliku  küla  kanali-  ja  veetrassi  rek  ja
laiendamine,  teostusjoonis  (töö  nr  149-15-
13)

Georam OÜ Türi-Alliku 2013

Allikas: konsultant
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5. Keskkond

5.1. 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. Türi vald asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas.

Joonis 1: Eesti vesikondade kaart

Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee 

Vabariigi  Valitsuse  määruse  alusel  on Eestis  3 vesikonda ja  8 alamvesikonda.  Eestis
määratud vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond.
Eestis määratud alamvesikonnad on järgmised: 

- Harju alamvesikond
- Läänesaarte alamvesikond
- Matsalu alamvesikond
- Pandivere alamvesikond
- Peipsi alamvesikond
- Pärnu alamvesikond
- Viru alamvesikond
- Võrtsjärve alamvesikond

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
või piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa kohta. Meetmeprogramm vaadatakse uuesti
läbi  ja ajakohastatakse 2015. aasta 22. detsembriks ning seejärel  vähemalt iga kuue
aasta  järel.  Läbivaadatud  ja  ajakohastatud  meetmeprogrammi  meetmeid  hakatakse
rakendama kolme aasta jooksul pärast meetmeprogrammi kinnitamist Vabariigi Valitsuse
poolt. Käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal oli uus Lääne-Eesti vesikonna
veemajanduskava (versioon 22.12.2014) ja meetmeprogrammi seletuskirja ning lisade
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eelnõud  esitatud  tutvumiseks  Keskkonnaministeeriumi  kodulehel  asukohaga
www.envir.ee .

5.2. Loodusressursid

Maastik ja geoloogiline ehitus

Türi  vald  pindalaga  598,82  km²  asub  maastikuliselt  kolmes  eriilmelises  piirkonnas,
milleks on esiteks Türi voorestik valla põhja- ja keskosas. Teiseks Pärnu madalik, mis
jääb Türi linnast läände ja edelasse ning kolmandaks Kesk-Eesti tasandik, mis paikneb
valla idaosas. 

Türi voorestik hõlmab 140 km² suuruse ala Türi ja Paide linnade vahel, küündides lõunast
kuni  Laupani.  Maastikule  annavad  ilme  arvukad  põhjakirde-lõunaedela  suunalised
künnised ja seljakud, mis tekkeliselt kuuluvad väikevoorte hulka. Peale voorte kohtab
selles piirkonnas üksikuid moreenkühme ning mõhnasid. Maapinna absoluutsed kõrgused
on valdavalt vahemikus 55–75 m. Erinevalt Vooremaast järved siin puuduvad, kuid tihe
on  jõgedevõrk.  Mullastik  on  mitmekesine,  leostunud  ja  leetjad  mullad  vahelduvad
niiskete  kamarmuldadega  ja  madalsoomuldadega.  Voored  on  valdavalt  põldude,
voortevahelised nõod aga niitude ja  karjamaade all.  Haritava  maa suure osatähtsuse
tõttu  on  piirkond  metsavaene.  Looduslik  taimkate  koosneb  kuuse-segametsadest  ja
soostunud metsadest voortevahelisel alal. 

Seevastu  Pärnu  madaliku  regioon  valla  lääne-  ja  edelaosas  on  tasase  pinnamoega.
Geneesilt  on  see  Balti  jääpaisjärve  liivakaist  ja  savikaist  setetest  koosnev  tasandik.
Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 45–60 m. Madalam on lõunaosa, Karjaküla ja
Jändja piirkond, kõrgem Türilt läände jääv ala (Lokuta). Valdav osa maast on metsa all,
kohati leidub soid. Iseloomulikud on liigirikkad lammimetsad ja –niidud Pärnu ja Lintsi jõe
orgudes. Võrreldes Türi voorestiku regiooniga, on siin haritava maa osatähtsus väiksem
ja asustus hõredam. 

Valla idaosa paikneb Kesk-Eesti tasandiku ja Pärnu madaliku siirdealal, mille pinnakate
koosneb liivakaist ja savikaist setetest.  Valla kaguosa kuulub maastikuliselt Kesk-Eesti
moreentasandike  piiresse,  kus  on  künklik  reljeef  ja  madalamais  paigus  on  levinud
jääpaisjärve  tasandikud ja  sood.  Maapinna  absoluutkõrgused on  vahemikus  50-70 m
Kesk-Eesti tasandik on Eesti viljakamate muldadega ala ja tuntud heade põllumaadega
juba muinasajast alates. 

Pinnakate Türi vallas koosneb valdavalt jää- (moreen) ja jääjärvesetetest. Viimased on
esindatud  peamiselt  Pärnu  madaliku  regioonis  ja  voortevahelisel  alal,  koosnedes
enamasti liivsavist ja tolmjast saviliivast. Jääjärvesetted asetsevad kas moreenil või otse
aluspõhjal. Suuremad moreentasandikud esinevad Laupa-Jändja ja Särevere ümbruses,
kuid ka Türi-Allikult idas ja valla põhjapiiri lähedal Pala ja Väätsa vahel aga ka Oisu,
Kabala  ja  Kahala  piirkondades.  Domineeriv  on  nõrgalt  rähkne  liivsavimoreen,  valla
idaosas saviliivmoreen. Paiguti esineb ka jääjõe- ja soosetteid. 

Voorestikus on pinnakatte paksus väga vahelduv — alates 2–5 meetrist voortevahelisel
alal kuni 20–25 meetrini voorte lagedel. Valla põhjapiiril Pala peakraavi juures ja Änari
kandis  ning  Türist  lõunas  ja  edelas  Oisu,  Kabala,  Kahala,  Ollepa  ümbruses  võib
pinnakatet olla ka alla 2 m. Valla Pärnu madaliku osas, kus on reljeef rahulikum, on ka
pinnakatte paksus ühtlasem — 3–10 m, valdavalt 5–8 m, üksikutel kõrgendikel ka üle 10
m.

Kaitstavad loodusobjektid ja kaitsealad

Türi  vallas  asuvad  kas  osaliselt  või  siis  täies  ulatuses  alljärgnevad  kaitstavad
loodusobjektid ja kaitsealad:

Türi maastikukaitseala, Iidva raba looduskaitseala, Nõmme raba looduskaitseala, Pärnu
jõe saare looduskaitseala, Saarjõe maastikukaitseala, Pärnu jõe hoiuala, Määru hoiuala,
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Türi-Karjaküla  hoiuala,  Laupa  park,  Lokuta  park, Särevere  park,  Tori  park  –
(Keskkonnaministeerium kavandab kaitse alt välja jätmist) Oisu park, Kabala park, Kolu
park, Vanga  kased,  Võestermäe rändrahn,  Rõugu talupark dendraarium,  Saare-Siimu
tamm,  Saaremäe  rändrahn,  Suurkivi,  Villevere  suurkivi,  Ollepa  suurkivi,  Vaki  kivi,
Linnametsa  rändrahn,  Luisu  rändrahn,  Vassaare  metsakivi,  Vassaare  põllukivi,  Änari
pärn, Eniste kuusk, Raudemetsa mänd.

Lisaks asuvad Türi valla territooriumil järgmised Natura 2000 alad: Pärnu jõgi, Pärnu jõe
loodusala, Saarjõe loodusala, Nõmme raba loodusala, Iidva loodusala, Määru loodusala.

Põhjavesi
Türi valla piirkonnas saab esile tuua 5 põhjaveekihti, mis paiknevad pinnakattes, Siluri
lubjakivides, Ordoviitsiumi lubjakivides ning Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi
liivakivides. Kaks viimast on suure sügavuse (alates 250 meetrist) tõttu kasutamiseks
ebaotstarbekad.  Pinnakattes  esineb  vesi  pidevalt  vaid  paksema  pinnakattega  aladel
(voortel, vähestel oosidel ja liigniisketel aladel) ning ühisveevarustuses see tähtsust ei
oma.

Peamiseks veevarustuse allikaks nii  individuaaltarbijatele kui  ka ühisveevarustuses on
Alamsiluri Adavere ja Raikküla lademetega seotud veekiht. Kivimite veerikkus on suurim
kuni 30 meetri sügavuseni, sügavamal on juba vähe vettandvaid lõhesid.

Allpool lamavaid Juuru lademe lubjakive ja mergleid loetakse suhteliselt vettpidavaiks, s.t
nende veeand on vähene.  Perspektiivse  veetarbimise  seisukohalt  ei  oma tähtsust  ka
sellest sügavamate Ordoviitsiumi veekihtide kasutamine, sest suhteliselt vähese veeanni
juures tulevad kaevud üle 80 meetri sügavad ning on keeruka konstruktsiooniga ja kallid.

Pinnavesi
Türi  vallale  on  iseloomulik  Eesti  keskmisest  ligikaudu  kaks  korda  tihedam
jõgedevõrgustik.  Vastavalt  maapinna  üldisele  kallakusele  voolavad  pinnaveed
lõunaedelasse, peamiselt Pärnu jõe ning selle lisajõgede Lintsi, Lokuta, Prandi ja Aruküla
jõgede kaudu. Aasta keskmiseks klimaatiliseks  äravoolumooduliks on 8 l/s km². Eriti
veerikkad  on  Pärnu  ja  Prandi  jõed,  mis  saavad  alguse  Pandivere  kõrgustiku  jalamil
asuvatest suurtest allikatest. Looduslikele vooluvetele lisaks on rajatud arvukalt kraave,
millega laialdased soostunud alad on vabanenud liigveest. 

Uute vee- ning kanalisatsioonitorustike ja muude tehnosüsteemide rajamisel veekogude
ehituskeeluvööndis  tuleb  arvestada  looduskaitseseaduse  §38 lg5  p8  sätestatuga,  mis
eeldab  veekogude  ehituskeeluvööndisse  tehnovõrkude  rajamisel  eelnevalt  vastavate
tööde  planeerimist  valla  üldplaneeringus  või  konkreetseid  töölõike  puudutavate
detailplaneeringute koostamist. 

Tabel 18: Türi valla territooriumit läbivad jõed ja ojad ning Türi valla territooriumil asuvad seisuveekogud

kood nimetus pikkus

(km);

pindala

(ha)

valgala

(km³)

märkused

205476 Iidva raba laugas

1,2 - Looduslik järv.  Asukohaks  Türi  vald,  Änari
küla.  Ei  ole avalik ega avalikult kasutatav.
Veekogu  ranna  või  kalda  piiranguvööndi
ulatus 50 m.

205464
205463
205465
205461

Kihli karjääri järved

7,8
4,2
8,5
3,9

-

Tehisjärved. Asukohaks on Türi vald, Lokuta
küla.  Ei  ole  avalikud  ega  avalikult
kasutatavad.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 50 m.

205473
205472

Liivamäe karjääri
järved

2,2
3,5

-

Tehisjärved. Asukohaks  on  Türi  vald,  Pala
küla.  Ei  ole  avalikud  ega  avalikult
kasutatavad.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 50 m.
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1126701 Adra oja 3,9 10,0

Oja. Asukohaks Järvamaa, Türi vald, Raukla
küla,  Rikassaare  küla  ja  Äiamaa  küla.
Suublaks Hindreku oja Rikassaare külas. Ei
ole avalik ega avalikult kasutatav. Veekogu
ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1128600 Aruküla jõgi 29,9 80,3

Asukohaks  Türi  vallas  on  Jändja  küla,
Kärevere  küla,  Laupa  küla,  Põikva  küla,
Retla  küla,   Saareotsa  küla,  Tännassilma
küla, Vilita küla, Väljaotsa küla. Jõgi kuulub
kas  osaliste  lõikudena  või  tervikuna  riigi
poolt  korrashoitavate  ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63,
1134).  Suublaks  on  Pärnu  jõgi.  Avalikult
kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 100 m.

1127100 Epneri oja 5,9 10,9

Asukohaks Türi vallas Näsuvere küla, Poaka
küla ja Tori küla. Suublaks on Prandi jõgi. Ei
ole avalik ega avalikult kasutatav. Veekogu
ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1126700 Hindreku oja 5,2 11,9

Asukohaks  Türi  vallas  on  Metsaküla,
Rikassaare  küla  ja  Äiamaa  küla.  Veekogu
kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna
riigi  poolt  korrashoitavate  ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63,
1134). Suublaks on Rikassaare külas Prandi
jõgi.  Ei  ole avalik ega  avalikult  kasutatav.
Veekogu  ranna  või  kalda  piiranguvööndi
ulatus 50 m.

1125600 Hundissaare oja 4,4 5,2

Asukohaks Türi vallas on Tori küla, Türi linn
ja Türi-Alliku küla. Suublaks on Pärnu jõgi.
Ei  ole  avalik  ega  avalikult  kasutatav.
Veekogu  ranna  või  kalda  piiranguvööndi
ulatus 50 m.

1134400 Jälevere peakraav 8,7 10,3

Asukohaks  Türi  vallas  on  Rassi  küla  ja
Villevere küla. Veekogu kuulub kas osaliste
lõikudena  või  tervikuna  riigi  poolt
korrashoitavate  ühiseesvoolude  loetellu
(RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134).
Suublaks on Navesti jõgi. Ei ole avalik ega
avalikult kasutatav. 

208362 Jändja paisjärv 6,2 898
Asub  Türi  vallas  Jändja  külas.  Avalikult
kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 50 m.

1131900 Järavere oja 9,6 27,5

Asukohaks  Türi  vallas  on  Kurla  küla.
Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna  riigi  poolt  korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133;
RTL 2007, 63, 1134). Suublaks on Navesti
jõgi.  Ei  ole avalik ega  avalikult  kasutatav.
Veekogu  ranna  või  kalda  piiranguvööndi
ulatus 100 m.

1132501 Kabala kraav 3,1 Alla 10
Asukohaks  Türi  vallas  on  Arkma  küla,
Kabala küla ja Meossaare küla. Suublaks on
Räpu jõgi Kõo vallas. Avalikult kasutatav.

1128400 Kuresoo peakraav 8,8 10,2

Tugevasti  muudetud  veekogu.  Asukohaks
Türi vallas on Kirna küla, Lokuta küla, Türi
linn ja Türi-Alliku küla. Veekogu kuulub kas
osaliste  lõikudena  või  tervikuna riigi  poolt
korrashoitavate  ühiseesvoolude  loetellu
(RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134).
Suublaks on Lokuta jõgi. Ei ole avalik ega
avalikult kasutatav.

1135200 Käoaru oja 12,2 16,5 Asukoht Türi vald, Rassi küla, Tännassilma
küla  ja  Villevere  küla.  Suublaks  on
Pikkmetsa jõgi.  Ei  ole avalik ega avalikult
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kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 50 m.

1134800 Kärevere oja 6,0 7,8 Asukoht  Türi  vald,  Kärevere  küla,  Pibari
küla  ja  Saareotsa  küla.  Ei  ole  avalik  ega
avalikult  kasutatav.  Veekogu  ranna  või
kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

VEE1133901 Käspre kraav 0,2 Alla 10 Kraav  on  suublaks  Kahala  asula
reoveepuhasti heitveele. Asukoht Türi vald,
Kahala  küla.  Ei  ole  avalik  ega  avalikult
kasutatav.

1128500 Kõltsi oja 5,7 5,7 Asukoht Türi vald, Kolu küla ja Lokuta küla.
Suublaks on Lokuta jõgi. Ei ole avalik ega
avalikult  kasutatav.  Veekogu  ranna  või
kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

205475 Laagri paisjärv 1,0 0,8 Asukoht Türi vald, Lokuta küla. Ei ole avalik
ega avalikult kasutatav. Veekogu ranna või
kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1127300 Laupa oja 2,8 5,8 Asukoht Türi vald, Laupa küla. Suublaks on
Pärnu  jõgi.  Ei  ole  avalik  ega  avalikult
kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 50 m.

1127400 Lintsi jõgi 68,8 285,1 Asukohaks  Türi  vallas  on  Jändja  küla,
Karjaküla küla, Kolu küla, Pala küla ja Änari
küla. Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena
või  tervikuna  riigi  poolt  korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133;
RTL  2007,  63,  1134).  Suublaks  on  Pärnu
jõgi. Avalikult kasutatav. Veekogu ranna või
kalda piiranguvööndi ulatus 100 m.

1128100 Lokuta jõgi 32,9 75,6 Asukohaks  Türi  vallas  on  Karjaküla  küla,
Kirna  küla,  Kolu  küla,  Laupa  küla,  Laupa
küla  ja  Lokuta  küla.  Veekogu  kuulub  kas
osaliste  lõikudena  või  tervikuna riigi  poolt
korrashoitavate  ühiseesvoolude  loetellu
(RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134).
Jõe ülemjooks on regulaatoriga ühendatud
Reopalu  jõega. Suublaks  on  Lintsi  jõgi.
Avalikult  kasutatav.  Veekogu  ranna  või
kalda piiranguvööndi ulatus 100 m.

205471 Lokuta paisjärv 1,0 - Asukoht on Türi  vald,   Lokuta küla.  Ei ole
avalik  ega  avalikult  kasutatav.  Veekogu
ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1128900 Mädara jõgi 36,1 77,2 Asukohaks  Türi  vallas  on  Kolu  küla.
Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna  riigi  poolt  korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133;
RTL  2007,  63,  1134).  Suublaks  on  Pärnu
jõgi. Avalikult kasutatav. Veekogu ranna või
kalda piiranguvööndi ulatus 100 m.

1127200 Mäeküla oja 6,4 10,7 Asukoht on Türi vald, Mäeküla küla, Raukla
küla, Taikse küla ja Tori  küla. Suublaks on
Prandi  jõgi.  Ei  ole  avalik  ega  avalikult
kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 50 m.

1133800 Määrama oja 9,4 13,4 Asukohaks  Türi  vallas  on  Kahala  küla.
Suublaks on Navesti jõgi. Ei ole avalik ega
avalikult  kasutatav.  Veekogu  ranna  või
kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1133700 Naelaoja 8,1 17,6 Asukohaks  Türi  vallas  on  Sagevere  küla.
Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna  riigi  poolt  korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133;
RTL 2007, 63, 1134). Suublaks on Navesti
jõgi. Ei ole  avalik  ega avalikult  kasutatav.
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Veekogu  ranna  või  kalda  piiranguvööndi
ulatus 50 m.

1128000 Naerissaare oja 8,3 14,2 Asukohaks Türi vallas on Kolu küla ja Änari
küla.  Suublaks on Lintsi  jõgi.  Ei  ole avalik
ega avalikult kasutatav. Veekogu ranna või
kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1131600 Navesti jõgi 101,7 3004,2 Asukohaks  Türi  vallas  on  Kurla  küla.
Suublaks  on  Pärnu  jõgi.  Veekogu  kuulub
kas  osaliste  lõikudena  või  tervikuna  riigi
poolt  korrashoitavate  ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63,
1134).  Lõheliste  elupaigana  kaitstav
veekogu  (RTL,  18.10.2002,  118,  1714).
Veekogu kuulub "Lõhe, jõeforelli, meriforelli
ja  harjuse  kudemis-  ja  elupaikade
nimistusse" (RTL 2004, 87 1362): Tallinna–
Viljandi  maantee  sillast  Taadikveres  kuni
Põltsamaa–Võhma maantee sillani Loopres.
Avalikult  kasutatav.  Veekogu  ranna  või
kalda piiranguvööndi ulatus 100 m. 

1125900 Neeva kanal 28,0 153,7 Asukohaks  Türi  vallas  on  Äiamaa  küla.
Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna  riigi  poolt  korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133;
RTL  2007,  63, 1134). Suublaks on  Prandi
jõgi. Avalikult kasutatav.

205478 (Mäeküla tehisjärv) 3,1 - Asukoht on Türi vald,  Mäeküla küla. Ei ole
avalik  ega  avalikult  kasutatav.  Veekogu
ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

205488 (Äiamaa tehisjärv) 1,4 - Asukoht on Türi vald,  Äiamaa küla. Ei ole
avalik  ega  avalikult  kasutatav.  Veekogu
ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

205479 (Raukla tehisjärv) 2,8 - Asukoht on Türi  vald,   Raukla küla. Ei ole
avalik  ega  avalikult  kasutatav.  Veekogu
ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1135300 Nõmmitsa oja 11,5 18,1 Asukohaks  Türi  vallas  on  Rassi  küla.
Suublaks  on  Saarjõgi. Ei  ole  avalik  ega
avalikult  kasutatav.  Veekogu  ranna  või
kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1134900 Ollepa peakraav 7,7 20,2 Asukoht  on  Türi  vald,  Ollepa  küla,  Pibari
küla ja Villevere küla. Veekogu kuulub kas
osaliste  lõikudena  või  tervikuna riigi  poolt
korrashoitavate  ühiseesvoolude  loetellu
(RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134).
Suublaks  on  Saarjõgi.  Ei  ole  avalik  ega
avalikult kasutatav.

1128300 Pala peakraav 10,5 14,4 Tugevasti  muudetud  veekogu.  Asukohaks
Türi  vallas  on  Lokuta  küla  ja  Pala  küla.
Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna  riigi  poolt  korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133;
RTL  2007,  63,  1134).  Ei  ole  avalik  ega
avalikult kasutatav.

1135100 Pikkmetsa jõgi 20,4 47,9 Asukoht  on  Türi  vald,  Põikva  küla,  Rassi
küla,  Tännassilma  küla  ja  Vilita  küla.
Suublaks  on  Saarjõgi.  Avalikult  kasutatav.
Veekogu  ranna  või  kalda  piiranguvööndi
ulatus 100 m.

1125701 Prandi I kanal 2,1 Alla 10 Asukoht  on  Türi  vald,  Mäeküla  küla  ja
Rikassaare küla. Suublaks on Prandi jõgi. Ei
ole avalik ega avalikult kasutatav.

1125702 Prandi II kanal 4,8 Alla 10 Pikkus  koos  lisaharudega.  Asukoht  Türi
vald,  Rikassaare  küla  ja  Äiamaa  küla.
Suublaks on Prandi  jõgi. Ei ole avalik ega
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avalikult kasutatav.

1125700 Prandi jõgi 24,8 281,2 Asukohaks  Türi  vallas  on  Mäeküla  küla,
Näsuvere  küla,  Rikassaare  küla,  Särevere
alevik, Tori küla, Vilita küla ja Äiamaa küla.
Veekogu kuulub "Lõhe, jõeforelli, meriforelli
ja  harjuse  kudemis-  ja  elupaikade
nimistusse"  (RTL  2004,  87  1362):  kogu
ulatuses. Suublaks on Pärnu jõgi. Avalikult
kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 100 m.

1128700 Punnissaare
peakraav

6,4 10,1 Asukohaks Türi vallas on Laupa küla, Taikse
küla  ja  Vilita  küla.  Suublaks  on  Aruküla
jõgi. Ei ole avalik ega avalikult kasutatav.

1128702 Pärdi kraav 6,4 - Asukoht on Türi vald, Taikse küla. Suublaks
on Punnissaare peakraav. Ei ole avalik ega
avalikult kasutatav.

1123500 Pärnu jõgi 144,5 6 836,5 Asukohaks  Türi  vallas  on  Jändja  küla,
Karjaküla  küla,  Kirna  küla,  Laupa  küla,
Poaka küla, Särevere alevik, Türi linn, Türi-
Alliku  küla  ja  Vilita  küla.  Veekogu  kuulub
kas  osaliste  lõikudena  või  tervikuna  riigi
poolt  korrashoitavate  ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63,
1134). Lõheliste ja karpkalalaste elupaigana
kaitstav  veekogu  (RTL,  18.10.2002,  118,
1714).  Veekogu  kuulub  "Lõhe,  jõeforelli,
meriforelli  ja  harjuse  kudemis-  ja
elupaikade  nimistusse"  (RTL  2004,  87
1362):  Tarbja  veehoidla  paisust
suubumiseni  Pärnu  lahte.  Kuulub  Tallinna
linna  pinnaveesüsteemi  joogiveehaardesse
(RTL,  19.02.2001,  22,  309):  ülemjooks
kuni  Purdi  profiilini.  Suubumine  merre.
Avalikult  kasutatav.  Veekogu  ranna  või
kalda piiranguvööndi ulatus 100 m.

1128800 Põikva oja 7,2 7,2 Asukoht  on Türi  vald Põikva  küla ja Vilita
küla. Suublaks on Aruküla jõgi. Ei ole avalik
ega avalikult kasutatav. Veekogu ranna või
kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1135000 Rassi kraav 9,3 21,3 Asukoht on Türi vald Rassi küla ja Villevere
küla.  Suublaks  on  Saarjõgi.  Ei  ole  avalik
ega avalikult kasutatav.

1127000 Raukla oja 2,7 4,0 Asukoht  on  Türi  vald  Raukla  küla  ja
Rikassaare küla. Suublaks on Prandi jõgi. Ei
ole avalik ega avalikult kasutatav. Veekogu
ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1125100 Reopalu jõgi 26,8 142,1 Asukohaks  Türi  vallas  on  Poaka  küla.
Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või
tervikuna  riigi  poolt  korrashoitavate
ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133;
RTL  2007,  63,  1134).  Suublaks  on  Pärnu
jõgi. Avalikult kasutatav. Veekogu ranna või
kalda piiranguvööndi ulatus 100 m.

1132300 Retla jõgi 17,4 32,3 Asukohaks Türi vallas on Kabala küla, Kurla
küla ja Meossaare küla. Veekogu kuulub kas
osaliste  lõikudena  või  tervikuna riigi  poolt
korrashoitavate  ühiseesvoolude  loetellu
(RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134).
Suublaks  on  Navesti  jõgi. Avalikult
kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 100 m.

1132400 Retla kraav 4,4 6,8 Asukoht  on  Türi  vald  Kabala  küla  ja
Meossaare küla. Suublaks on Retla jõgi. Ei
ole avalikult kasutatav.

1132502 Rokamäe peakraav 2,1 Alla 10 Asukoht  on  Türi  vald  Arkma  küla  ja
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Meossaare küla. Suublaks on Räpu jõgi.  Ei
ole avalikult kasutatav.

1132500 Räpu jõgi 20,4 54,7 Asukohaks  Türi  vallas  on  Arkma  küla  ja
Kabala  küla.  Veekogu  kuulub  kas  osaliste
lõikudena  või  tervikuna  riigi  poolt
korrashoitavate  ühiseesvoolude  loetellu
(RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134).
Suublaks  on  Navesti  jõgi.  Avalikult
kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 100 m.

1134700 Saarjõgi 38,6 187,4 Asukohaks  Türi  vallas  on  Kabala  küla,
Kärevere  küla,  Pibari  küla,  Rassi  küla,
Saareotsa  küla  ja  Villevere  küla.  Veekogu
kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna
riigi  poolt  korrashoitavate  ühiseesvoolude
loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63,
1134).  Lõheliste  elupaigana  kaitstav
veekogu  (RTL,  18.10.2002,  118,  1714).
Veekogu kuulub "Lõhe, jõeforelli, meriforelli
ja  harjuse  kudemis-  ja  elupaikade
nimistusse"  (RTL  2004,  87  1362):
Tagametsa  paisust  suubumiseni  Navesti
jõkke.  Suublaks  on  Navesti  jõgi.  Avalikult
kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 100 m.

1125000 Salubi oja 3,7 4,0 Asukohaks  Türi  vallas  on  Poaka  küla.
Suublaks  on  Pärnu  jõgi.  Ei  ole avalik  ega
avalikult  kasutatav.  Veekogu  ranna  või
kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1126400 Sinika peakraav
(Kondi oja)

11,0 36,1 Asukohaks Türi vallas on Kabala küla, Retla
küla  ja  Äiamaa  küla.  Veekogu kuulub  kas
osaliste  lõikudena  või  tervikuna riigi  poolt
korrashoitavate  ühiseesvoolude  loetellu
(RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134).
Suublaks  on  Neeva  kanal.  Avalikult
kasutatav.

1123502 Siugumetsa peakraav 4,1 Alla 10 Asukohaks  Türi  vallas  on  Kirna  küla  ja
Poaka küla. Suublaks on Pärnu jõgi.  Ei ole
avalikult kasutatav.

1126500 Suureküla peakraav 7,1 9,8 Tugevasti  muudetud  veekogu.  Asukohaks
Türi  vallas  on  Retla  küla.  Suublaks  on
Sinika peakraav.  Ei ole avalikult kasutatav.

208361 Särevere paisjärv 1,5 285,0 Asukoht Türi vald, Särevere alevik. Avalikult
kasutatav.  Veekogu  ranna  või  kalda
piiranguvööndi ulatus 50 m.

1133900 Tipina oja 7,9 19,7 Asukohaks  Türi  vallas  on  Kahala  küla  ja
Villevere küla. Suublaks on Navesti jõgi. Ei
ole avalik ega avalikult kasutatav. Veekogu
ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

205457 Tipina veehoidla 11,2 1,0 Asukoht Türi vald, Kahala küla. Ei ole avalik
ega avalikult kasutatav. Veekogu ranna või
kalda piiranguvööndi ulatus 100 m.

208371 Türi järv 6,7 - Teise nimega Türi paisjärv. Asub Türi linnas,
Pärnu  jõel.  Avalikult  kasutatav.  Veekogu
ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m.

1123591 Vabriku kraav - - Asub Türi linnas. Suublaks on Pärnu jõgi. Ei
ole avalik ega avalikult kasutatav.

1126600 Vanavälja peakraav 7,0 6,9 Asukoht  Türi  vald,  Retla  küla,  Rikassaare
küla  ja  Äiamaa  küla.  Suublaks  on  Prandi
jõgi. Ei ole avalik ega avalikult kasutatav.

1132506 Viilipi kraav Asukoht Türi vald, Kabala küla. Suublaks on
Räpu  jõgi.  Ei  ole  avalik  ega  avalikult
kasutatav.
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Allikas: Keskkonnainfo http://register.keskkonnainfo.ee

Türi vallas ei kasutata joogivee saamiseks pinnavett. Türi valla territooriumi läbiv Pärnu
jõgi  kuulub  Tallinna  linna  pinnaveesüsteemi  joogiveehaardesse  ülemjooksu osas  kuni
Purdi profiilini, mis asub väljaspool Türi valda. Pinnaveekogusid kasutatakse Türi vallas
reovee ja heitvee suublatena. Tulenevalt veeseaduse § 36 lg 2 on kõik heitvee suublad
reostustundlikud 

Tabel 19: Reostustundlikud heitveesuublad Türi vallas

Registrikood Objekti nimetus Veekasutaja nimi Asukoht Suubla

HVL0510420 Änari biotiik Änari elamud Änari küla Lintsi jõgi

HVL0510190
Türi jäätmejaam

(sade- ja drenaaživesi)
Väätsa Prügila AS Türi linn Pärnu jõgi

HVL0510110 Türi (reoveepuhasti) Türi Vesi OÜ Türi linn Pärnu jõgi

HVL0510180 Taure (reovesi) Taure AS Türi linn Kuresoo peakraav

HVL0510960 Taikse asula (reoveepuhasti) Türi Vesi OÜ Taikse küla
Punnissaare
peakraav

HVL0510910 Oisu (reoveepuhasti) Türi Vesi OÜ Oisu alevik
Vanavälja
peakraav

HVL0510170 Laupa kool Laupa põhikool Laupa küla Pärnu jõgi

HVL0510450
Laupa elamud
(reoveepuhasti)

Türi Vesi OÜ Laupa küla Laupa oja

HVL0510130 Kirna (reoveepuhasti) Türi Vesi OÜ Kirna küla Pärnu jõgi

HVL0510120 katlamaja jahutusvesi SW Soojus Türi linn Pärnu jõgi

HVL0510320 Kahala (reoveepuhasti) Türi Vesi OÜ Kahala küla Tipina oja

HVL0510330 Kabala Suurfarm (reovesi) Kabala Agro OÜ Kabala küla Räpu jõgi

HVL0510310 Kabala (reoveepuhasti) Türi Vesi OÜ Kabala küla Kabala peakraav

HVL0510970 Kaasiku väljalask (reovesi) Estonia OÜ Retla küla Aruküla jõgi

HVL0510930 Hiie suurfarm (reovesi) Estonia OÜ Retla küla Aruküla jõgi

Allikas: Keskkonnainfo http://register.keskkonnainfo.ee

Põhja- ja pinnavee kaitstus
Geoloogilisest ehitusest tingitult on suurel osal valla territooriumist põhjavesi reostuse
eest  nõrgalt  kaitstud,  esineb  ka  keskmiselt  kaitstud  ja  kaitsmata  alasid  (alvarid  või
kurisude  valgalad,  kus  pinnavesi  voolab  vabalt  põhjavette  või  alad,  kus  pinnakatte
paksus on kuni 2 m ning reostuse sattumine põhjavette on kiire). Suuremad põhjavee
kaitsmata alad asuvad valla ida- ja kaguosas (vt Joonis 2: Põhjavee kaitstuse kaart).
Valla  suurimad  saasteallikad  on  amortiseerunud  põllumajandustoomishooned.  Ohuks
põhjaveele on ka kütusetanklad ja kütusemahutid, autopesulad ja -remonditöökojad ning
raudteel toimuv ohtlike ainete vedu.

Joonis 2: Põhjavee kaitstuse kaart

34



Türi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2014-2026

Allikas: Türi valla üldplaneering, koostanud Arhitektuuribüroo Novel 2009

Vastavalt  veeseaduse (RT I 1994, 40, 655) §-le 2613 arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse
hindamisel  pinnakatte  koostist  ning  kõiki  põhjaveekihi  kohal  lasuvaid  veepidemeid  ja
põhjaveekihi kaitstuse järgi jagunevad alad järgmiselt:

• 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;

• 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;

• keskmiselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 10–20
meetri paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht;

• suhteliselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20
meetri paksune moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- või liivsavikiht;

• kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse
veepidemega.

Lähtuvalt veeseaduse §-st 28 on veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks üldjuhul:
• 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga;
• 50  m  puurkaevude  rea  teljest  mõlemale  poole,  50  m  rea  äärmistest

puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse
põhjaveekihist kahe või enama puurkaevuga;

• 200  m  veevõtukohast  ülesvoolu,  50  m  allavoolu  ning  50  m  veevõtukohast
mõlemale poole mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat
joont, kui vett võetakse vooluveekogust;

• veekogu  akvatoorium  koos  90  m  laiuse  kaldavööndiga,  kui  vett  võetakse
seisuveekogust.

Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas
ühe  kinnisasja  vajaduseks.  Sellise  veevõtukoha  hooldusnõuded  põhjavee  kaitseks
kehtestab  keskkonnaminister.  Keskkonnaamet  võib  vähendada  veehaarde
sanitaarkaitseala ulatust ning määrata ulatuseks:

• 10 m puurkaevust,  kui  vett  võetakse  põhjaveekihist  alla  10  m³ ööpäevas  ja
kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks;
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• 30 m puurkaevust,  kui  vett  võetakse  põhjaveekihist  üle  10  m³ ööpäevas  ja
põhjaveekiht on hästi kaitstud;

• 10 m puurkaevust,  kui  vett  võetakse  põhjaveekihist  alla  50  m³ ööpäevas  ja
põhjaveekiht  on  hästi  kaitstud  vastavalt  veehaarde  ja  põhjavee  seisundi
eksperdihinnangule,  mille  on  koostanud  hüdrogeoloogiliste  uuringute  litsentsi
omav isik, ning sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik
nõusolek.

5.3. Tehiskeskkond

Türi  vallas  on  alljärgnevad  olulisemad  ja  suuremad  tehiskeskkonna  rajatised  ning
potentsiaalsed reostuse allikad:

Tabel 20: Tehiskeskkonna rajatised

Nimetus Asukoht Olukord

Farmid 

Virika farm Kirna küla OÜ Virika Farm tegeleb lihaveiste kasvatusega. Ettevõttele on
väljastatud vee-erikasutusluba põhjavee kasutamiseks ning on
vabastatud  jäätmeloa  omamise  kohustusest  siloaukude
katteks rehvide kasutamisel. Rajatised on heas korras. 

Kõrtsi suurfarm Väljaotsa küla OÜ Estonia tegeleb Kõrtsi  suurfarmis piimakarjakasvatusega.
Farmis  on  1100  vabapidamisel  lüpsilehma.  Ettevõttele  on
väljastatud keskkonnakompleksluba. Farmi juures asuvad kaks
vedelsõnnikuhoidlat  mahutavusega  kokku  30 000  m³.
Sõnnikut  laotatakse  põldudele  lohisvoolikutega  vastavalt
laotusplaanile.

Kaasiku suurfarm Väljaotsa küla OÜ Estonia tegeleb Kaasiku suurfarmis segapõllumajandusega.
Farmis  on  408  lüpsilehma  ja  80  vasikat.  Ettevõttele  on
väljastatud  keskkonnakompleksluba.  Farmi  juures  asuvad
kerge kütteõli katel, sõnnikuhoidla ja reoveepuhasti.

Hiie suurfarm Retla küla OÜ  Estonia  tegeleb  Hiie  suurfarmis  segapõllumajandusega.
Farmis  on  340  lüpsilehma,  112  noorlooma  ja  100  vasikat.
Ettevõttele  on  väljastatud  keskkonnakompleksluba.  Farmi
juures  asuvad  kerge  kütteõli  katel,  sõnnikuhoidla  ja
reoveepuhasti.

Taikse suurfarm Taikse küla OÜ Estonia tegeleb Taikse suurfarmis segapõllumajandusega.
Farmis  on  568  noorlooma.  Ettevõttele  on  väljastatud
keskkonnakompleksluba.  Farmis  lüpsmist  ei  toimu.  Farmi
juures asub sõnnikuhoidla. 

Metsaküla suurfarm Metsaküla OÜ  Estonia  tegeleb  Metsaküla  suurfarmis
segapõllumajandusega. Farmis on 440 noorlooma. Ettevõttele
on  väljastatud  keskkonnakompleksluba.  Farmis  lüpsmist  ei
toimu. Farmi juures asub sõnnikuhoidla.

Kabala suurfarm Kabala küla OÜ  Kabala  Agro  tegeleb  Kabala  suurfarmis  piimakarja
kasvatuse  ning  veiste  intensiivkasvatusega.  Farmis  on  613
lüpsilehma,  982  noorlooma  ja  388  vasikat.  Ettevõttele  on
väljastatud  keskkonnakompleksluba.  Farmi  juures  asuvad
sõnnikuhoidla ja  reoveepuhasti BIO-50. Tahkesõnnik veetakse
Oisu  biogaasijaama,  vedelsõnnik  laotatakse  põldudele
injektlaoturiga.

Vacca lüpsifarm Laupa küla OÜ  Vacca  tegeleb  Vacca  lüpsifarmis  piimakarjakasvatusega.
Farmi  juures  asub  sõnnikuhoidla.  Ettevõttele  on  väljastatud
vee erikasutusluba põhjavee võtmiseks puurkaevust üle 5m³
ööpäevas. 

Allikumõisa farm Türi-Alliku küla AS  TAC-ettevõtted  tegeleb  Allikumõisa  farmis
piimakarjakasvatusega.  Farmi  juures  asub  vedelsõnniku
hoidla.  Farmis  on  599  kohta  lüpsilehmadele,  350  kohta
noorloomadele ja  250  kohta  vasikatele.  Laudas  kasutatakse
robot-tehnoloogiat.  Ettevõttele  on  väljastatud
keskkonnakompleksluba.

Lokuta farm Lokuta küla AS-le  TAC-ettevõtted  on  väljastatud  vee  erikasutusluba
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põhjavee  võtmiseks  Lokuta  farmi  puurkaevust  üle  5m³
ööpäevas.

Kopli farm Särevere alevik Kopli farmi valdajaks on Järvamaa Kutsehariduskeskus.

Prügilad ja jäätmed

Türi jäätmejaam Türi linn Jäätmejaama  territoorium  on  ümbritsetud  piirdeaiaga  ning
korrastatud.  Jäätmejaama  valdajaks  on  OÜ  Väätsa  Prügila.
Jäätmejaama rajamise projekti  toetas  SA KIK. Jäätmejaama
territooriumil asub õlipüüdja.

Jäätmete 
vastuvõtupunktid

Oisu alevik ja Kabala
küla

Oisu alevikus ja Kabala külas asuvad jäätmete liigiti kogumise
punktid,  mis  rajati  2005-2006  aastal.  Punktides  kogutakse
paberi-  ja  papijäätmeid,  segapakendijäätmeid,  elektroonika-
jäätmeid ja ohtlikke jäätmeid. 

Reoveepuhastid

Türi RVP Türi linn Reoveepuhasti on rekonstrueeritud ning väga heas korras. OÜ
Türi  Vesi  omab  vee-erikasutuse  luba  heitvee  juhtimiseks
reoveepuhastist Pärnu jõkke.

Kirna-Poaka RVP Kirna küla Reoveepuhasti on rekonstrueeritud ning väga heas korras. OÜ
Türi  Vesi  omab  vee-erikasutuse  luba  heitvee  juhtimiseks
reoveepuhastist Pärnu jõkke.

Oisu RVP Oisu alevik Reoveepuhasti  on  rekonstrueeritud  2004.a,  kuid  vajab
parendamist. OÜ Türi Vesi omab vee-erikasutuse luba heitvee
juhtimiseks reoveepuhastist Hindreku ojja.

Taikse RVP Taikse küla Taikse reoveepuhasti ja selle suubla vajavad korrastamist. OÜ
Türi  Vesi  omab  vee-erikasutuse  luba  heitvee  juhtimiseks
reoveepuhastist Pärdi kraavi.

Kabala RVP Kabala küla Kabala reoveepuhasti on rekonstrueeritud 2013. aastal ning on
väga  heas  korras.  OÜ Türi  Vesi  omab vee-erikasutuse  luba
heitvee juhtimiseks reoveepuhastist Kabala peakraavi.

Kahala RVP Kahala küla Kahala reoveepuhasti vajab korrastamist. OÜ Türi Vesi omab
vee-erikasutuse  luba  heitvee  juhtimiseks  reoveepuhastist
Käspre kraavi.

Kütusemahutid

Katlamajad Türi linn, Oisu alevik,
Kabala ning Türi-

Alliku külad

Türi  linna  kahe  katlamaja  juures  asuvad  kütusemahutid.
Katlamajade  juures  asuvad  samuti  õli-  ja  mudapüüdjad.
Lisaks  asuvad  kütusemahutid  Oisu,  Kabala  ning  Türi-Alliku
katlamajade juures. 

Kütusetanklad Türi linn, Särevere
alevik

Alexela ja Lukoili tanklate juures asuvad õli- ja mudapüüdjad.
Kütusemahutid asuvad ka OBB Kaubanduse Särevere tanklas.

Muud objektid

Raudtee Türi vald Türi  valda läbib läänest lõunasse suunduv Lelle – Viljandi  –
Türi  raudtee.  Valla  territooriumil  asub  Türi  raudtee-ja
kaubajaam ning Taikse, Kärevere ja Ollepa raudteepeatused.
Mööda raudteed toimub muuhulgas keskkonnaohtlike kütuste
ja kemikaalide vedu.

Autopesulad Türi linn Türi linnas on kokku viis autopesulat, mis kõik on varustatud
muda- ja õlipüüdjatega. AS Taure omab vee-erikasutuse luba
heitvee juhtimiseks autopesulast Kuresoo peakraavi.

Allikas: konsultant 
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6. Sotsiaal-majanduslikud näitajad 

6.1. Üldandmed

Türi vald asub geograafiliselt Kesk-Eestis, haldusjaotuslikult Järva maakonna edelaosas.
23.10.2005 liitusid uueks omavalitsusüksuseks Türi linn, Oisu ja Kabala vald. Käesoleval
ajal on Türi valla territooriumi suuruseks 598,82 km². 

Piirkonna tähtsamateks majandusharudeks on põllumajanduslik tootmine, jaekaubandus,
töötlev tööstus, metsamajandus. Peamine osa valla ettevõtetest on koondunud Türi linna
ja  selle  lähiümbrusesse.  Türi  vallas  asuvateks ettevõteteks,  mis  on ühtlasi  Türi  valla
elanikele suurimateks tööandjateks on OÜ Estonia, Järva Tarbijate Ühistu, OÜ Go Track,
AS Prelvex, OÜ Metre, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, AS Taure, OÜ Ally, AS Mediato,
OÜ Kabala Agro, AS TAC-Ettevõtted, Maxima Eesti OÜ, AS OG Elektra, OÜ Convi Food
Sweets. 

Joonis 2: Türi valla kaart

Allikas: Maa-amet X-GIS, mõõtkava ca 1:165 000

6.2. Elanikkond
Rahvastik
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Türi vallas elas 1. jaanuaril 2014. aastal rahvastikuregistri andmetel 9 801 inimest. Eesti
Statistikaameti  andmete  alusel  on  valla  elanikkonna  arvukus  viimase  kümne  aasta
jooksul vähenenud. Valla piires on 38 asulat, neist suuremateks (suurima elanike arvuga)
on Türi (5 631 inimest), Särevere (671 inimest), Türi-Alliku (440 inimest), Oisu (335
inimest), Kabala (318 inimest), Taikse (177 inimest). 

     Tabel 21: Türi valla elanike arv aastatel 2012-2014

Aasta 2012 2013 2014

Rahvaarv 10 344 10 143 9801

          Allikas: Rahvastikuregister 

Elanikkonna  arv  mõjutab  oluliselt  veetarbijate  arvu.  ÜVK  arendamise  kava
finantsanalüüsi (vt ptk 12) arvutustes on võetud aluseks rahvaarvu vähenemine 0,01%
võrra aastas.

6.3. Kohalik omavalitsus

Türi  Vallavolikogu on  23  liikmeline.  Volikogu  poolt  kinnitatud  vallavalitsus  on
viieliikmeline.  Kokku on Türi valla valitsus- ja haldusorganisatsioonis 51,5 ametikohta.

Türi  Vallavalitsus on  omavalitsuse  kollegiaalne  täitev  ja  korraldav  organ,  kes  viib
praktilise tegevusega ellu seadustega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes
sätestatud ülesandeid. Vallavalitsus kavandab oma tööd, lähtudes kohaliku omavalitsuse
korralduse  seadusest,  teistest  Eesti  Vabariigi  seadustest  ja  õigusaktidest,  valla
põhimäärusest ja teistest volikogu õigusaktidest. 

Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teemadega tegeleb peamiselt Türi Vallavalitsuse kui
ametiasutuse majandusosakond.

Türi valla eelarve tulud ja kulud

Tabel 22: Türi valla eelarve tulud ja kulud 

AASTA
2012

täitmine

2013

täitmine

2014

eelarve

TULUD KOKKU 8 354 113 8 573 806 7 203 418

sealhulgas:

tasu vee erikasutusest 15 500 14 000 15 000

saastetasu 8 200 8 000 1 000

KULUD KOKKU 10 286 160 8 303 681 6 599 116

sealhulgas:

keskkonnakaitse 436 275 238 840 256 000 

veevarustus 4 001 8 000 603 818

elamu- ja

kommunaalmajandus 
1 345 605 227 162 252 000

Allikas: Türi Vallavalitsus www.tyri.ee

2012.  aasta  Türi  valla  eelarves  oli  elamu-  ja  kommunaalmajanduse  valdkonnas
veevarustuse investeeringuteks Türi linna veemajanduse rekonstrueerimise projekti osas
1 047 082 eurot ning heitveekäitluse osas 207 916 eurot. 

2013. aasta Türi valla eelarve elamu- ja kommunaalmajanduse kulud sisaldasid Türi linna
veemajanduse rekonstrueerimise lõpetamise ning samuti  Türi-Alliku, Särevere, Taikse,
Oisu  ja  Kabala  vee-  ning  kanalisatsioonirajatiste  rekonstrueerimise  kulusid.  Valla
investeeringute eelarvest  kaeti  ÜVK rekonstrueerimine maapiirkondades 112 742 euro
ulatuses, Türi  linna Staadioni tänava sadevee ärajuhtimise kulud 4 650 euro ulatuses
ning Kelmiküla ÜVK laiendamise kulud 1 278 euro ulatuses.
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2014. aasta eelarves on ette nähtud 15 000 eurot heit- ja sadevee käitlusega soetud
jooksvate  kulude  katmiseks.  Väikesemahulisteks  remonttöödeks  on
sademeveekanalisatsiooni  parendustööd.  Jätkub  Türi  linna  ühisvee-  ja
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise  ja  laiendamise  projekt  (SFOS nr  2.1.0102.09-
0017).

6.4. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad 
Türi Vallavolikogu on kinnitanud 27.12.2013 otsusega nr 59 OÜ Türi Vesi vee-ettevõtjaks
kogu Türi valla haldusterritooriumi ulatuses ehk kõigis asustusüksustes ja kõigil aladel,
kus asuvad Türi vallale kuuluvad ÜVK rajatised. Lisaks veevarustuse ning reo-, sademe-ja
drenaaživee ning muu pinnase-ja pinnavee ärajuhtimisele ja puhastamisele osutab OÜ
Türi  vesi  vabaturuteenuseid:  s.h  ummistuste  likvideerimisi  ja  remonttöid  kliendile
kuuluval kinnistu trassil.

Türi valla territooriumil asub ka väiksemaid ÜVK süsteeme, mis ei kuulu Türi vallale ja
mille  kaudu  veeteenuse  osutajaks  on  nende  omanikud  või  valdajad,  kelle  suhtes
kohalduvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses vee-ettevõtjale sätestatud nõuded
ja kohustused nii kaua kuni neid ei ole määratud vee-ettevõtjaks ÜVVKS § 7 lg 5 alusel.

6.5. Veetarbimine ja reovete puhastamine
Vooluhulkade  prognoosi  aluseks  on  2013.  aasta  tegelik  tarbimine   ning  pumbatud
veemaht ning puhastatud reoveekogus. Elanikkonnale müüdud veekoguste alusel on Türi
valla inimeste veetarve ca 60 l/in/päevas. Perspektiivsed veekogused on saadud eeldades
ühiktarbimise   jäämist 60 l/in  päevas.  Reovee  hulka  mõõdetakse  tarbijatele müüdud
veekoguste järgi ning arvestades liitunute arvu. 

Tabel 23: Vee tarbimise prognoos Türi vallas aastatel 2014-2025

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

Elanike tarbimine 
baasstsenaarium 
l/in/päevas 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Elanike veetarbimine 
Türi, Türi-Alliku, 
Särevere  1000 m³

128,5 127,9 129,1 130,3 131,5 132,6 133,8 135,0 136 137 138 139

Elanike kanalisatsiooni 
tarbimine Türi, Türi-
Alliku, Särevere 1000 m³

138,2 138,1 137,8 139,0 138,7 132,6 133,8 135,0 136 137 138 139

Ettevõtete  ja asutuse 
veetarbimine  Türi, Türi-
Alliku, Särevere 1000 m³

31,37 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,0 31,0 31,0 31,0

Ettevõtete  ja asutuste 
kanali tarbimine Türi, 
Türi-Alliku, Särevere  
1000 m³

58,70 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,0 59,0 59,0 59,0

Elanike veetarbimine 
Oisu, Taikse 1000 m³

4,96 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Elanike kanalisatsiooni 
tarbimine  Oisu, Taikse 
1000 m³

8,61 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

Ettevõtete  ja asutuse 
veetarbimine  Oisu, 
Taikse 1000 m³

5,26 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Ettevõtete  ja asutuste 
kanali tarbimine Oisu, 
Taikse  1000 m³

3,23 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Elanike veetarbimine 
Kabala, Kahala 1000 m³

7,42 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Elanike kanalisatsiooni 
tarbimine  Kabala, 
Kahala 1000 m³

7,13 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Ettevõtete  ja asutuse 
veetarbimine  Kabala, 
Kahala 1000 m³

2,57 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Ettevõtete  ja asutuste 
kanali tarbimine Kabala, 
Kahala1000 m³

1,27 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Elanike veetarbimine 
Kirna, Poaka 1000 m³

2,69 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

Elanike kanalisatsiooni 
tarbimine  Kirna, Poaka  
1000 m³

2,79 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

Vee tarbimine kokku 
tarbimine 1000 m³

182,8 182,6 183,8 185,0 186,2 187,3 188,5 189,7 191 192 193 194

Kanalisatsiooni tarbimine
kokku 1000 m³

220,0 220,1 219,8 221,0 220,7 214,6 215,8 217,0 218 219 220 222

Veekaod, 
mittearvestuslik vesi ja 
VPJ omatarve %

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Kanalisatsiooni 
infiltratsioon %

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Veetootmine kokku 1000
m³

205,6 206,3 207,7 209,0 210,4 211,7 213,0 214,3 216 217 218 220

Puhastile suunatud 
reovesi kokku 1000 m³

259,56 259,7 259,4 260,7 260,4 253,3 254,7 256,0 257 259 260 262

6.6. Veeteenuste hinnad

Konkurentsiamet  kooskõlastas  24.10.2013.a  otsusega  nr  9.1-3/13-018  OÜ  Türi  Vesi
teeninduspiirkondades alljärgnevad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad:

Tabel 24: Veeteenuste hinnad

Teenuse  ja asulate nimetused Füüsilised isikud

(käibemaksuga hind)

Juriidilised isikud

(käibemaksuga hind)

Joogivesi

Türi linn, Särevere alevik, Türi-Alliku küla 1,0956 €/m³ 1,2732 €/m³

Kirna ja Poaka külad 1,1304 €/m³ 1,1304 €/m³

Oisu alevik ja Taikse küla 0,9984 €/m³ 1,2372 €/m³

Kabala ja Kahala külad 1,0644 €/m³ 1,3548 €/m³

Reovee ärajuhtimine

Türi linn, Särevere alevik, Türi-Alliku küla 1,1916 €/m³ 1,3572 €/m³

Kirna ja Poaka külad 1,2420 €/m³ 1,2420 €/m³

Oisu alevik ja Taikse küla 1,1772 €/m³ 1,4160 €/m³

Kabala ja Kahala külad 1,1916 €/m³ 1,5444 €/m³

Allikas: OÜ Türi Vesi, www.tyrivesi.ee/hinnakiri   

6.7. Järelevalve teostamine

Vee  tarbimise  ja  suublasse  juhitava  heitvee  kvaliteedi  ja  koguse  peab  teostama
järelevalvet Keskkonnainspektsioon ning kohalik omavalitsus.

Väljapumbatud põhjavee ning loodusesse juhitud saasteainete koguste eest peab vee-
ettevõtja  tasuma  loodusvara  kasutusõiguse  tasu  ning  saastetasu.  Lähtuvalt
keskkonnatasude seadusest esitatakse Keskkonnaameti Harju-, Järva- ja Rapla regioonile
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neli  korda  aastas  aruanne  suublasse  juhitava  reoveehulga  ja  kvaliteedi  kohta  ning
väljapumbatud  põhjavee  hulga  kohta.  Veevõtu  erikasutusõiguse  tasumäära  kehtestab
Vabariigi Valitsus määrusega, lähtudes keskkonnatasude seaduse paragrahvi 10 lõikes 4
sätestatud  alam- ja  ülemmääradest ja  saastetasu määrad on  esitatud  sama seaduse
paragrahvis 20. 

Joogivee keemilise koostise veehaarde järelevalvet teostab Terviseameti  Põhja talitus.
Vastavalt  sotsiaalministri  31.07.2001  a.  määrusele  nr  82  “Joogivee  kvaliteedi-  ja
kontrollnõuded  ning  analüüsimeetodid”  vastutab  joogivee  kvaliteedi  eest  joogivee
käitleja. Joogivee käitleja on: 

o joogivee tootja, kellele on vee varumine ühisveevärgi kaudu püsitegevus;

o ettevõte,  kes omab puurkaevu või  kasutab ühisveevärgi  kaudu saadud ja

töödeldud vett ning villib seda pudelisse;
o ettevõte, kes omab puurkaevu, kasutab vett enda tarbeks ning müüb seda

täiendavalt tarbijale;
o ettevõte, kes omab puurkaevu ja kasutab vett enda tootmisprotsessis ehk

teiste sõnadega, tarbib ise oma toodetud vett.

Joogivee  käitleja  peab  tagama  joogivee  vastavuse  kvaliteedi  nõuetele  ning  esitama
teavet  käideldava  joogivee  kvaliteedi  kohta  tarbijale  ja  järelevalveametnikule
(tervisekaitsetalitusele). Joogivee käitleja vastutab joogivee kvaliteedi eest kohani, kus
joogivesi  saab  kättesaadavaks teisele käitlejale või  tarbijale,  välja  arvatud  juhul,  kui
joogivee käitleja ja kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti.  Joogivee
käitleja  on  täitnud  oma  kohustused  kvaliteedinõuete  tagamisel,  kui  ta  tõendab,  et
joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele on põhjustatud kinnistu veevärgist.

Joogivee käitleja peab koostama ja asukohajärgse Terviseameti talitusega kooskõlastama
joogivee kontrolli kava kolmeks aastaks.
Kava peab sisaldama:

- ööpäeva jooksul käideldava joogivee kogust;
- uuritavate näitajate loetelu proovi võtmise kohtade viisi;
- proovi võtmise kohtade arvu ja nende asukohti;
- iga  kvaliteedinäitaja  määramiseks  proovide  arvu  nimetatud  ajavahemiku

jooksul.

Kui joogivesi ei vasta määruse nõuetele, peab joogivee käitleja koheselt:
- uurima kvaliteedinõuetele mittevastavuse põhjusi;
- rakendama  vajalikke  abinõusid  ja  teavitama  sellest  tarbijat  ning

asukohajärgset tervisekaitsetalitust.
Kui rakendatud abinõud ei anna tulemusi, otsustab tervisekaitsetalitus, kuidas toimub
joogivee edasine kasutamine.

Joogivee käitleja ei pea koostama ega kooskõlastama Terviseametiga joogivee kontrolli
kava juhul, kui ta varustab joogiveega alla 50 inimese. 
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7. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektid 

7.1. Koondülevaade

Türi linnas, Oisu ja Särevere alevikes, Kahala, Kabala, Kirna, Laupa, Metsaküla, Poaka,
Taikse,  Ollepa,  Änari  ja  Türi-Alliku  külades  asuvad  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni
süsteemid kuuluvad suuremas osas Türi vallale ja on antud OÜ Türi Vesi haldusesse.
Samas on mõnes asulas detailplaneeringu aladele rajatud ÜVK süsteemid ja rajatised
kinnisvaraarendajate  valduses.  Mitmete  Türi  linna  arenduspiirkondade ÜVK süsteemid
kavatsetakse üle anda Türi vallale. 

Tabel 25: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektid

objekti/rajatise nimetus ühik arv asulad 
(sulgudes rajatiste arv ja torustike meetrid

asula kohta)

Ühisveevärk

puurkaev-pumplad

tk 27

Türi (4), Oisu (2), Särevere (3), Kahala (1),
Kabala (1), Kirna (2), Kolu (1), Laupa (2),

Metsaküla (1), Ollepa (1), Poaka (1), Taikse (1),
Türi-Alliku (6) ja Änari (1)

2- ja 3-astme pumplad ja 
veereservuaarid

tk 3 Türi (1), Oisu (1), Taikse (1)

veepuhastusjaamad
tk 10

Türi (1), Oisu (1), Särevere (1), Kabala (1), Kirna
(1), Laupa (1), Metsaküla (1), Poaka (1), Taikse

(1), Kahala (1)

veetorustikud

jm 45 486

Türi (23 477), Oisu (3 994), Särevere (4 720),
Kahala (1 950), Kabala (2 495), Kirna (2 740),

Kolu (150), Laupa (530), Metsaküla (960), Ollepa
(110), Poaka (2 220), Taikse (420), Türi-Alliku

(1 520) ja Änari (200)

hüdrandid tk 33 Türi (32), Oisu (1)

Ühiskanalisatsioon

reovee ülepumplad
tk 42

Türi (21), Oisu (1), Särevere (6), Kahala (1),
Kabala (3), Kirna (2), Metsaküla (1), Poaka (2),

Taikse (1), Türi-Alliku (4)

reoveepuhastid
tk 10

Türi (1), Oisu (1), Kahala (1), Kabala (1), Kirna
(1), Laupa (2), Metsaküla (1), Taikse (1), Änari (1)

survetorustikud
jm 10 704

Türi (3 835), Oisu (435), Särevere (2 735), Kabala
(335), Kirna (760), Poaka (310), Türi-Alliku

2 040), Kahala (254)

isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud

jm 33 734

Türi (14 750), Oisu (3 979), Särevere (5 025),
Kahala (1 500), Kabala (2 240), Kirna (1 440),
Laupa (415), Metsaküla (845), Poaka (1 670),
Taikse (910), Türi-Alliku (1 710) ja Änari (350)

purgimissõlmed
tk 3

Türi reoveepuhasti ja Linnu ülepumpla juures ning
Oisu alevikus Tehnika tänaval.

Allikas: konsultant 
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7.2. Türi linn

7.2.1. Türi linna ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Türi  linnas  asuvad  neli  puurkaev-pumplat  (nr  8861,  8867,  8868 ja  8870),  mida  on
kasutatud  linna  varustamiseks  joogiveega.  Puurkaevud  moodustasid  Keskuse-Tolli  ja
Puiestee-Kungla veehaarded. Peale uue Türi linna veehaarde rajamist Türi-Alliku külasse,
liideti  uus veehaare Türi  linna ühisveevärgiga. Puurkaev nr 8870 jäeti  reservi.  Teised
puurkaevud on kasutusel. Puurkaev-pumplate asukohad on esitatud skeemil TÜRI-1. 

Tabel 26: Türi linnas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed
Puur-

kaevu

numbe

r

Passi

nr

Raja-

mise

aasta

Sügavus,

m; vee-

komplek

s

Projekt-

tootlikkus

m3/h

Staatiline ja

dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline

seisund

8861
A-101-

M
1955

124,0; 
O

teadmata teadmata
Valdaja OÜ Türi Vesi. Keskuse
pk.  Keskuse-Tolli  põhjavee-
haare

8867 2821 2070
123,5; 

S-O
17,3

tootlikkus
alandusega 

38,1 m

Valdaja OÜ Türi Vesi. Tolli pk.
Keskuse-Tolli  põhjaveehaare.
Reservis.

8868 3257 1972
183,0;
S-O

26,3
tootlikkus

alandusega 
47,8 m

Valdaja OÜ Türi Vesi. Puiestee
pk. Puiestee-Kungla põhjavee-
haare. NH4 üle normi.

8870 5001 1981
190,0;

O
7,2

tootlikkus
alandusega 

54,0 m

Valdaja OÜ Türi  Vesi.  Kungla
pk. Puiestee-Kungla põhjavee-
haare. Reservis. Fe ja NH4 üle
normi.

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Türi Vesi

Puurkaev nr 8861 asub Türi linnas Tehnika tn 5 ja kuulub Keskuse-Tolli põhjaveehaarde
juurde. Pumplas  asub  veearvesti  ja  kraan veeproovide  võtmiseks.  Puurkaevu ümber
kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on
OÜ-le Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/319956. 

Puurkaev nr 8867 asub Türi linnas Tolli tn 53 ja kuulub Keskuse-Tolli põhjaveehaarde
juurde. Puurkaevu ümber  kehtib  sanitaarkaitseala  ulatusega  50 meetrit.  Puurkaevust
põhjavee  ammutamiseks  on  OÜ-le  Türi  Vesi  väljastatud  vee-erikasutusluba  nr
L.VV/319956.

Puurkaev  nr  8868  asub  Türi  linnas  Põhja-Puiestee  tn  15  kuulub  Puiestee-Kungla
põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit.
Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba
nr L.VV/319956. Puurkaevu ei vesi vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr
82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele ammooniumi (0,5 mg/l asemel 0,52 mg/l,
24.10.2010.a) lubatust suurema sisalduse osas.

Puurkaev nr 8870 asub Türi linnas F.J.Wiedemanni tn 3a ja kuulub Puiestee-Kungla
põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit.
Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba
nr L.VV/319956. Puurkaevu ei vesi vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr
82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele ammooniumi (0,5 mg/l asemel 0,61 mg/l,
24.10.2010.a)  ja  rauaühendite  (0,2  mg/l  asemel  0,24  mg/l,  24.10.2010.a)  lubatust
suurema sisalduse osas. 

7.2.2. Türi linna ühisveevärgi torustikud
Türi linna ühisveevärgi torustikud on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud väikelinnade
veeprojekti  raames  aastatel  2000  –  2014  ja  Türi  linna  EL  Ühtekuuluvusfondi
veemajandusprojekti raames aastatel  2010 – 2014.  Torustikud on valdavalt väga heas
seisukorras.  Ühisveevärgi torustikele on paigaldatud tuletõrjeveevõtuks hüdrandid. Türi
linna ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemidel TÜRI-1 ja TÜRI-2.
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Tabel 27: Türi linna ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1

Kalevi tn,  Kalevi  tn ja Keskuse puurkaevu vaheline, Kraavi  tn,
Kreutzwaldi tn, Lembitu tn,  Liiva tn,  Lutsu tn,  Mehaanika tn,
Näituse  tn, Paide tn, Põhja  pst,  Tallinna  tn, Viljandi  tn,  Väike-
Pärnu tn, Wiedemanni tn, Nooruse tn, Kalda tn, Puiestee (Jaama)
tn, Koidula tn, Vabaduse tn, Tolli tn ja Lokuta vaheline, Hariduse
tn,  Heina  tn,  Jaama  tn,  Kaare  tn,  Kalevi  tn,  Kastani  tn,
Kaubamaja tagune põik, Kohtu tn, Koidula tn, Küti tn, Lembitu tn,
Lille tn, Linnu tn, Mäe tn, Mäekalda tn, Paju tn, Pargi tn, Pargi pst,
Põik tn, Pärna tn, Raadiojaama tn, Raua tn, Raudtee tn, Ravila tn,
Ristiku tn,  Rohu  tn,  Roopa  tn,  Staadioni  tn,  Suur-Puiestee  tn,
Tehnika tn, Tolli tn, Vabriku pst, Vabriku tn, Vambola tn ja Väike-
Pärnu  tn  veetorustik  (De160pe,  De110pe,  De90,  De63pe,
De50pe, De40pe), väga heas korras

2000-
2012

20 182

2
Vabaduse ja Jaama tänava vaheline veetorustiku ühendus 
(De90pe), heas korras

2000 4 510

2
Jaama põik, Marjamaa tn, Nõmme tn, Metsa tn, Marjamaa põik 
(De110pe, De75p, De63pe, De32pe), väga heas korras

2014 85 2 520

3
Tuletõrjeveetorustik Marjamaa piirkonnas (De225pe), väga heas 
korras

2014 265

kokku 23 477

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Türi  linna ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Türi  põhikoolis,  Lokuta lasteaias,
Türi  veetöötlusjaamas  Põhja-Puiesteel  ning  Kreutzwaldi  tänaval.  Viimase  kahe  aasta
jooksul nimetatud kohtades võetud kõigi veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised
näitajad  on  vastanud  sotsiaalministri  31.  juuli  2001.a  määrusega nr  82  kehtestatud
joogivee  kvaliteedi  nõuetele.  Analüüse  on  võetud  ning  Terviseameti  kesklaborisse
6.03.2013, 19.03.2013, 12.06.2013, 18.09.2013, 18.12.2013, 8.01.2014, 22.01.2014,
29.01.2014 ja 4.06.2014. 

7.2.3. Türi linna tuletõrjeveevarustus
Türi  linna  tuletõrjeveevarustus  on  korraldatud  valdavas  osas  Põhja-Puiestee  tn  15
maaüksusel  asuva  2-astme  pumpla  ning  tuletõrjehüdrantide  abil.  Pumplas  asuvad
tuletõrjevee survestõstepumbad ning kaks 150 m³ suurust  mahutit.  Türi  linnas asub
kokku  29  tuletõrjehüdranti,  mis  on  paigaldatud  De65  kuni  De110  mõõdus
joogiveetorustikule. Lisaks on rajatud Türi tehisjärve äärde nõuetele vastav veevõtukoht.
Hüdrantides  piisava  vooluhulga  tagamiseks  tuleb  mõnes  piirkonnas  paigaldada
survetõstepumbad.

Türi  linnas  Marjamaa  piirkonnas  asub  kõrvuti  paigaldatuna  kolm  50  m³  suurust
veemahutit  ja  piirkonnas asuvad samuti  kolm kuivhüdranti.  Neist  üks  asub mahutite
kõrval ning ülejäänud kaks mahutitest 100 meetri kaugusel.

Türi linna tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade asukohad on esitatud skeemidel TÜRI-1
ja TÜRI-3.

7.2.4. Türi linna ühiskanalisatsiooni reoveepuhasti
Türi  linna  reoveepuhasti  asub  Türi  linna  lõunaosas  ja  Pärnu  jõe  kaldal  Biopuhasti
maaüksusel.  2007.  aastal  esitas  Türi  Vallavalitsus  SA-le  Keskkonnainvesteeringute
Keskus  (edaspidi  KIK)  taotluse  Türi  linna  reoveepuhasti  rekonstrueerimise
kaasrahastamiseks  28,5  miljoni  krooni  ulatuses.  Taotlus  sai  positiivse  vastuse  ning
ehitustööd  teostati  aastatel  2008  kuni  2009.  Tööde  tulemusena  paranesid
märkimisväärselt  Türi  reoveepuhasti  heitvee  saastenäitajad  (eriti  BHT7 osas),  mis
varasemalt  ületasid  pidevalt  vee-erikasutusloas  lubatud  piirmäärasid.
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Rekonstrueerimistööde käigus lammutati samas asukohas paiknenud vana reoveepuhasti
ning selle asemele rajati uus. Türi reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil TÜRI-2.

Türi reoveepuhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 2 035 m³/24h jooksul  ehk
84,79 m³/h  ja  8375 IE.  Maksimaalne  orgaaniline  koormus kuni  483 kg/24h jooksul
reostuse kontsentratsiooniga (BHT7) kuni 350 mg/l ja hõljuvainete kontsentratsiooniga
kuni 380 mg/l.

Türi  linna  reoveepuhasti  koosneb  lintvundamendile  ja  kergblokkseintest  rajatud
kahekorruselist  lamekatusega  tehnohoonest,  purglast,  protsessimahutist,  muda
komposteerimise väljakust ning biotiikidest. Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga. Puhasti
töö on automatiseeritud. Reoveepuhastiks on aktiivmudapuhasti. Reovee mehaaniliseks
eelpuhastamiseks on tehnohoonesse paigaldatud: automaatne eelvõre (P=0,75kW) koos
aereeritava  ja  rasvaeraldusega  liivapüünisega,  jäätmete  press  (P=1,5kW),  liiva
veetustaja (P=1,5kW) ja jäätmete konteinerid.  Tehnohoones asuvad lisaks aeratsiooni
puhurid  (P=2x15kW),  automaatika  ja  elektrikilbid  ja  mudatöötlusseadmed.  Reovee
bioloogiline puhastamine toimub aktiivmudaga läbi transformeerimise ja separeerimisega
eraldi mahutites. Protsessimahutid koosnevad anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest
ning järelselitist. Anaeroobses tankis ja anoksilises tankis asuvad segajad ehk mikserid
(P=2x1,5kW+2x1,5kW).  Puhasti  seadmed  on  varustatud  juhtimis-  ja
häireedastusautomaatikaga.  Puhastis  on  keemiline  fosfori  eemaldamine  kemikaali
automaatse annustamisega võre ette ning aerotanki. Puhastis on mudatöötlus, kus muda
veetustatakse  tsentrifuugis  (P=13kW)  ja  komposteeritakse  puhasti  juures  asuval
komposteerimisväljakul.  Täiustada  tuleb  reoveepuhastis  tekkiva  ja  väikepuhastitest
juurdeveetava jääkmuda töötlemise tehnoloogilisi seadmeid ja tehnoloogiat.

Puhastisse  juhitakse  puhastamiseks  Türi  linna,  Särevere  alevikus  ja  Türi-Alliku  ning
Lokuta  külas  tekkiv  reovesi.  Puhasti  juures  asub  purgimispunkt  koos
vooluhulgamõõtjaga,  mehaanilise  võrega  ning  võrejäätmete  pressiga.  Türi  linna
reoveepuhasti  juures  teostatakse  Türi  valla  ning  selle  lähiümbruse  väikemates
reoveepuhastites  tekkiva  tehnoloogilise  reoveesette  töötlemist  komposteerimise  teel.
Reoveepuhasti juures asuvad viis biotiiki kogupindalaga 17 500 m². 

Tabel 28: Türi reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad
Näitaja Piirmäär

erikasutusloal

(mg/l)

Sisenev reovesi

21.01.2014 (mg/l)

Väljuv heitvesi

21.01.2014

(mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 30 7,4
Hõljuvained 25 37 5,5
Üldfosfor (Püld) 1,5 1,59 0,66
Üldlämmastik (Nüld) - 15,9 13,6
KHT 125 53 <30
pH 6-9 7,28 7,21

Allikas: AS Pärnu Vesi, labori reovee analüüs nr 24  ja heitvee analüüs nr 25.

Heitvee  analüüsid  võetakse  reoveepuhasti  väljavoolust.  Puhasti  heitvee  suublaks  on
Pärnu jõgi. Puhasti kuja ulatus on 200 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le
Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/319956.

7.2.5. Türi linna ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Türi linnas asub 21 ühiskanalisatsiooni ülepumplat. Enamik ülepumplatest on rajatud Türi
valla EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames aastatel 2011 – 2012. Tegemist
on  kaasaegsete  kompaktpumplatega,  mis  on  valdavalt  varustatud  kahe  pumba  ja
automaatika- ning häireedastussüsteemiga. Türi linna aleviku ülepumplate asukohad on
näidatud skeemidel TÜRI-1 ja TÜRI-2.

Tabel 29: Türi linna ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Pumpla nimi Aadress Kuja Vooluhulk Pumpade Märkused
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ulatus
(m)

(l/s) võimsus
(P1, kW)

Mäekalda
ülepumpla

Mäekalda tn 2 10 12,0 2x2,5

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal. 2
ABS pumpa (AFP0831.3-

M15/4. Heas korras.

Viljandi tn I
ülepumpla

Linnu tn 1a 10 12,0 2x2,3

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal. 2
ABS pumpa (AS0831.205-

S22/4). Heas korras.

Viljandi tn II
ülepumpla

Viljandi tn 30 10 12,0 2x2,9

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal. 2
ABS pumpa (AS0831.205-

S22/4). Heas korras.
Vabriku pst
ülepumpla

Vabriku pst 15 10 - -
2 ABS sukelpumpa. Heas

korras.
Aia tn

ülepumpla
Hariduse tn 10 5,28 -

1*Jung pump 2,8A, 50HZ,
Hmax 17m; Qm³/h 1,9

Lokuta
ülepumpla

Puhastusjaama 20 - 2x8,36

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal.

Kaks ABS pumpa
(AFP0832.1-M70/2). Heas

korras.

Raadiojaama
tn ülepumpla

Raadiojaama tn 1a 10 12,0 2,5+1,9

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal.
Heas korras. Kaks ABS

pumpa (AFP0831.7-M15/4
ja AFP0831.3-M15/4)

Pargi pst
ülepumpla

Pargi pst 11 20 - 2x8,36

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal.
Heas korras. Kaks ABS

pumpa (AFP0832.1-M70/2)

Põhja-Puiestee
ülepumpla

Põhja-Puiestee 6 10 - -
Kompaktpumpla, 2

sukelpumpa, vahetatud
2009.aastal. Heas korras.

Allika tn
ülepumpla

Jõe tn 12a 10 - - -

Lutsu tn
ülepumpla

Lutsu tn 3 10 4,44 -

Kompaktpumpla, 2
sukelpumpa Jung 2,8A,
50HZ, Hmax 17m. Heas

korras.

A.Haava väike
ülepumpla

A.Haava tn 5 10 4,44 -

Kompaktpumpla, ühe Jung
pump 2,8A, 50HZ, Hmax
17m; Qm3/h 16. Heas

korras.

A.Haava suur
ülepumpla

Tallinna tn 25 20 12,0 2x2,9

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal.
Heas korras. Kaks ABS

pumpa (AS0831.205-S22/4)

Kraavi tn
ülepumla

Kraavi tn 7 10 12.0 2x2,9

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal.
Heas korras. Kaks ABS

pumpa (AS0831.205-S22/4)

Tehnika tn
ülepumpla

Tehnika tn 23 10 - 2x2,9

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal.
Heas korras. Kaks ABS

pumpa (AS0831.205-S22/4)

E.Vilde tn
ülepumpla

E.Vilde tn 2 10 - 2,3
Kompaktpumpla. Pump ABS

(Piranha S17/2). Heas
korras.

Kalevi tn
ülepumpla

Kalevi tn 48 10 8,33 1,7
Lowara sukelpump ALV-100;
(1,7kW; H 8,5m; 500l/min)

Koidula tn
ülepumpla

Koidula tn 51 10 5,55 -
Üks Jung pump (2,8A,

50HZ, Hmax 17m; Qm³/h
20)

Liiva tn
ülepumpla

Liiva tn 17 10 5,55 -
 Üks Jung pump (2,8A,

50HZ, Hmax 17m; Qm³/h
20)

Tallinna tn Tallinn tn 33b 20 55,0 2x9,9 Kompaktpumpla,
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ülepumpla

paigaldatud 2011. aastal.
Heas korras. Kaks ABS
pumpa 9,9 kW; Qmax

198m³/h; 178 kg

Linnu tn
peapumpla

Linnu tn 12 20 30,0 2x6,7

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2011. aastal.
Heas korras. Kaks ABS
pumpa XFP100E-CB1-1

PE60/4 tööratas nr.4.214
mm ja kaks ABS

AFP2045ME140/4-3

Marjamaa
ülepumpla

Marjamaa, Metsa tn 31 20 5,0 -

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2014. aastal.

Heas korras. Kaks
sukelpumpa (AS0641.S30).

Nõmme
ülepumpla

Marjamaa, Nõmme tn
19

10 5,5 -

Kompaktpumpla,
paigaldatud 2014. aastal.

Heas korras. Üks sukelpump
(AS0830.S13).

Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi 

7.2.6. Türi linna ühiskanalisatsiooni torustikud

Türi  linna  ühiskanalisatsiooni  torustikud  on  valdavalt  rekonstrueeritud  või  rajatud
väikelinnade veeprojekti raames 2002-2004 ja EL Ühtekuuluvusfondi projekti „Türi linna
ühisvee-  ja  kanalisatsioonivõrgu  rekonstrueerimise  ja  laiendamise  projekt“  raames
aastatel  2010  –  2014.  Torustikud  on  valdavalt  väga  heas  seisukorras.  Ühisveevärgi
torustikele on paigaldatud tuletõrjeveevõtuks hüdrandid. Türi linna ühisveevärgi torustike
asukohad on esitatud skeemidel TÜRI-1 ja TÜRI-3.

Türi  linnas  on  enne  reovee  suunamist  ühiskanalisatsiooni  kohtpuhastuseadmetena
kasutusel:

• AS Taure autopesula ja tehnika seisuplatsil õlipüüdja;
• AS Mateko territooriumil õlipüüdja;
• Türi jäätmejaama juures õlipüüdja;
• kahe katlamaja juures ja Koidula tn 19 õues õli-mudapüüdjad;
• rasvapüüdjad  toitlustus  ja  haridusasutuste  juures  (Türi  söökla,  Kadri,

raudteejaamas asuv söögikoht, Viljandi 13b, Konsum, Toimetulekukool, Dessert,
Veskisilla, kesklinna ja Lokuta lasteaiad), kokku 11 rasvapüüdjat;

• bensiinitanklate juures (Alexela, Lukoil) kokku 2 muda-õlipüüdjat;
• ülejäänud nelja autopesula juures  kokku 4 muda-õlipüüdjat.

Tabel 30: Türi linna ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1

Kalevi tn, Koidula tn, Mäe tn, Pärna tn, Raja tn, Ravila tn, Kalevi 
tn ja Liiva tn vaheline, Vabaduse tn, Viljandi tn, Linnu tn pumpla 
kollektor, Tolli tn ja Lokuta vaheline, Hariduse tn, Heina tn, Jaama
tn, Linnu tn, Luha tn, Lutsu tn, Mäekalda tn, Paju tn, Pargi tn, 
Raadiojaama tn, Raua tn, Ristiku tn, Rohu tn, Roopa tn, Staadioni
tn, Tallinna tn, Vabadust tn, Vabriku pst, Vabriku tn, Vambola tn, 
Viljandi tn ja Väike-Pärnu tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni 
torustik (De315pe, De200pe, De160pe), väga heas korras

2012 13 100

2
Jaama põik, Marjamaa tn, Nõmme tn, Metsa tn, Marjamaa põik 
(De200pe, De160pe), väga heas korras

2014 85 1 650

kokku 14 750

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Tabel 31: Türi linna ühiskanalisatsiooni survetorustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)
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1
Pargi tn ülepumpla kuni Wiedemanni tn13  voolurahustuskaev 
(De110pe), väga heas korras

2012 - 90

2
Raadiojaama tn ülepumpla kuni Pargi tn voolurahustuskaev 
(De110pe), väga heas korras

2012 - 395

3
Tehnika tn ülepumpla kuni Puhastusjaama voolurahustuskaev 
(De90pe), väga heas korras

2012 - 390

4
Lokuta ülepumpla kuni Tolli tn voolurahustuskaev (De110pe), 
väga heas korras

2012 - 675

5
Kraavi tn ülepumpla kuni Tolli tn voolurahustuskaev (De110pe), 
väga heas korras

2012 - 280

6
Viljandi tn II ülepumpla kuni Linnu tn voolurahustuskaev 
(De110pe), väga heas korras

2012 - 160

7
Mäekalda tn ülepumpla kuni Mäekalda voolurahustuskaev 
(De110pe), väga heas korras

2012 - 205

8
Viljandi tn II ülepumpla kuni Staadioni tn voolurahustuskaev 
(De110pe), väga heas korras

2012 - 55

9
Marjamaa piirkonna kanalisatsiooni survetorustik (De110pe), 
väga heas korras

2014 - 910

10
Linnu ülepumpla ja Türi reoveepuhasti vaheline survetorustik 
(2xDe250malm), rahuldavas korras

1970-
ndad

675

kokku 3 835

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.2.7. Türi linna reovee purgimissõlmed
Türi  linnas  ja  selle  lähiümbruses  asuvad purgimissõlmed Türi  reoveepuhasti  ja  Linnu
tänava ülepumpla juures. Purgimissõlmede valdajaks ja purgimisteenuse osutajaks on
OÜ  Türi  Vesi.  Türi  linna  ja  selle  lähiümbruse  purgimissõlmede  asukoht  on  näidatud
skeemil TÜRI-2.

7.2.8. Türi linna sademeveesüsteemid
Türi  linnas  juhitakse  sademevesi  osaliselt  ühiskanalisatsiooni  ja  osaliselt  sademevee
kollektorite ja kraavide kaudu veekogudesse. Vähesel määral kasutatakse imbväljakuid.
Avalikel  teedel  asub sademevee kanalisatsiooni lõike  Wiedemanni,  Vanemuise,  Allika,
Paide, Viljandi, Tallinna, Mehaanika ja Kraavi tänavate piirkondades.  

Aastatel  2011 -  2013 rajati  Türi  Vallavalitsuse  tellimusel  Savi  ja  Mäekalda  tänavate
piirkonda sademevee kollektor  De500-600,  ligikaudu 400 meetri  ulatuses.  Türi  linna
kuivenduskraavide  korrastamise  ja  liigvee  ärajuhtimise  projekti  raames  rajati  ja
süvendati  Staadioni  ja  Näituse  tänavate  piirkonnas  kraave  1779  meetri  ulatuses  ja
paigaldati De600 truupe 183 meetrit.  

Esmajärjekorras on vaja lõplikult korrastada Türi linna lõunaosa ning Kraavi ja Mehaanika
tänavate piirkonna sademeveesüsteemid. F.J Wiedemanni, Ravila,  Kohtu ja Vanemuise
tänavatel ehitatakse sademeveesüsteem välja tänavate rekonstrueerimise käigus.

Käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal on 2014.aastal rajamisel uus Paide ja
Viljandi tänavate sademeveekollektor.

Ligikaudu  31  sademeveekaevu,  mis  paiknevad  peamiselt  Paide,  Viljandi,  Tallinna
tänavatel, on kanaliseeritud linna ühiskanalisatsiooni. 

Tabel 32: Türi linna avalike teede sademeveekanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1 Wiedemanni tn ja Vabriku tn, rahuldavas seisukorras
1970-
ndad

4 340

2
Tallinna tn ja Paide tn, osaliselt rahuldavas ja osaliselt väga heas 
seisukorras

1970-
ndad,
2014

- 500
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3 Mehaanika tn ja Kraavi tn, rahuldavas seisukorras
1970-

ndad
8 530

4 Tehnika tn, rahuldavas seisukorras
1970-

ndad
4 440

5
Paide tn ja Viljandi tn (De560pvc, De450pvc, De315pvc, 

De250pvc, De200pvc, De160pvc), väga heas seisukorras
2014 14 1 885

6 Tallinna tn (De200pvc), väga heas seisukorras 2014 6 900

kokku 4 595

Allikas: konsultant, Türi vald

7.2.9. Türi linna ÜVK arendamine
Türi linna ühisveevärk- ja kanalisatsioon vastab suuremas osas kehtivatele nõuetele ning
regulatsioonidele. Aastatel 2000 kuni 2014 on Türi linnas teostatud enamus varasemalt
planeeritud investeeringutest vee-  ja  kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks.  Samas
on Türi linnas veel teha mitmeid ÜVK arendamiseks vajalikke töid, mida ei olnud võimalik
ÜVK projekti arendamise varasemates faasides ette näha või mida ei saadud varasemalt
tööplaanidesse võtta ehitustööde tegelikust maksumusest kallimate prognooside tõttu.
Nendeks töödeks on: 

• Jaama  tn  lõppu   ja  Marjamaa  piirkonda  veevarustuse  ringtoite  rajamine
Tallinna tänavalt. Marjamaa aiamajade ja suvilatega piirkonda ei olnud esialgse
projektikavandi  järgi  kavas  ÜVK-d  välja  ehitada.  Varem  sinna  suunda
paigaldatud  veetoru  ei  pruugi  selle  pikendamise  korral  kõigi  piirkonna
kinnistute  liitumise  ja  maksimaalse  tarbimise  korral  osutuda  piisavaks.
Marjamaa piirkonnas asuva 85 kinnistu varustamine ühe magistraaltorustikuga
ei  taga  piirkonna  ühisveevärgi  ja  tuletõrjeveevarustuse  nõuetekohaseks
toimimiseks piisavat töökindlust. 

• Aiamaa  tänava  piirkonnas  vee-  ja  kanalisatsioonitorustike  rajamine  koos
liitumispunktidega  rajamisega.  Varasemat  aianduskooperatiivi  piirkonda  on
Türi  linna  ÜVK  projekti  realiseerimise  ajal  hakatud  ümber  ehitama
ühepereelamute  piirkonnaks.  Piirkonnas  25  kinnistut  ja  see  jääb  Türi
reoveekogumisala piiresse.

• Lokuta  küla  Kure  tee  veetorustiku  rajamine  koos  liitumispunktidega.
Ühepereelamute piirkonnas varasemate ÜVK projektide käigus välja ehitatud
ühiskanalisatsioon. Veevarustus toimib individuaalkaevude baasil, millele ei ole
võimalik asustuse tiheduse tõttu tagada nõuetekohast kaitset. Piirkonnas asub
27 kinnistut, mis jäävad Türi reoveekogumisala piiresse. 

• Lokuta vana küla piirkonnas on vajalik kümnele kinnistule ÜVK väljaehitamine
koos isevoolse kanalisatsiooniga. Lisaks tuleb rajada reovee ülepumpla koos
survetorustiku ning joogiveetorustikud. Piirkond jääb  Türi  reoveekogumisala
piiresse.

• Türi linnas Kaare tn reoveepumpla rajamine koos 50 meetri survetorustikuga.
Linnaosa erakinnistut läbiv kanalisatsioonikollektor on avariilises seisukorras.
Tööde  käigus  tuleb  muuta  kollektori  asukohta  ning  viia  see  väljapoole
erakinnistut. 

• Kungla tn veetorustiku rekonstrueerimine lõigul Luha tänavast Paide tänavani
koos varesemalt rekonstrueeritud  torustike  ühendamisega.  Projekti  esialgse
kavandamise algusest on malmist torustiku oluliselt amortiseerunud. Pinnase
vajumistest  tingituna  mitmest  kohast  purunenud  ning  eraldab  joogivette
rauaühendeid. 

• A.Haava tänava veetorustiku rekonstrueerimine kuni Tallinna tänavani. Malmist
olemasolev  veetorustik  on  amortiseerunud:  Pinnase  vajumistest  tingituna
mitmest kohast purunenud ning eraldab joogivette rauaühendeid. 

• E.Vilde tänavas puudub osadel kinnistutel ühendus ühisveevärgiga. Vajalik on
ühenduse ning liitumispunktide rajamine.

• Türi linnas on vajalik jätkuvalt parendada sademevee ärajuhtimise süsteeme. 
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• Männiku  tänaval  endise  Telliskivi  suvilate  piirkonnas  tuleb  rajada  nõuetele
vastav ühisveevärk ja –kanalisatsioon.

Türi linnas ja Lokuta külas kavandatud projektid on näidatud skeemidel TÜRI-1 ja TÜRI-
2. Projektid numbritega TÜR-1 kuni TÜR-7 ning teostatavate tööde mahud on esitatud
täpsemalt  käesoleva  ÜVK arendamise  kava  investeeringuprojektide  lühiiseloomustuste
peatükis. 
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7.3. Oisu alevik

7.3.1. Oisu ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Oisu  alevikus  asuvad  kaks  ühisveevärgi  puurkaevu  (nr  10514  ja  12512)  ning
veetöötlusjaam  joogivees  raua-  ning  mangaaniühendite  osakaalu  vähendamiseks.
Puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaama asukohad on esitatud skeemil OISU. 

Tabel 33: Oisu alevikus asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed
Puur-

kaevu

numbe

r

Passi

nr

Raja-

mise

aasta

Sügavus,

m; vee-

komplek

s

Projekt-

tootlikkus

m3/h

Staatiline ja

dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline

seisund

10321 361 1981
80,0; 

S
teadmata teadmata

Valdaja  OÜ Türi  Vesi.  Oisu  I
pk. Reservis.

12512 69 1989
70,0; 

S
36,0

4,3 ja 10,3
(2013)

Valdaja OÜ Türi  Vesi.  Oisu II
pk.  Seisund  hea.  Veetöötlus-
jaama juures.

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi

Puurkaev  nr  10321 asub  Õunaaia  maaüksusel.  Puurkaevu  ümber  kehtib
sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le
Türi  Vesi  väljastatud  vee-erikasutusluba  nr  L.VV/324759.  Puurkaevu  vesi  vastab
sotsiaalministri  31.  juuli  2001.a  määrusega  nr  82  kehtestatud  joogivee  kvaliteedi
nõuetele,  v.a.  rauaühendite  sisalduse  osas  (lubatud  0,2  mg/l  asemel  1,015  mg/l,
21.11.2011.a).

Puurkaev nr 12512 asub Kaevu maaüksusel. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala
ulatusega  50  meetrit.  Puurkaev  on  rekonstrueeritud  2013.  aastal.  Puurkaevus  asub
sujuvkäivitiga  süvaveepump Grundfos  SP5A-21 (P=2,2  kW,  Q=6,0  m³/h,  H=55mVs).
Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba
nr L.VV/324759. Puurkaevu vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82
kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, v.a. rauaühendite sisalduse osas (lubatud 0,2
mg/l  asemel  2,535 mg/l,  2013.a,  protokoll  nr  KL2013/V24552K).  Lisaks  on  lubatud
piirmäära lähedal mangaaniühendite osakaal toorvees (lubatud 50 µg/l, tegelik 46 µg/l).

Oisu veetöötlusjaam. Õunaaia kinnistul puurkaevude nr 10514 ja 10312 juures asub
Oisu  veetöötlusjaam.  2013.  aastal  veetöötlusjaam rekonstrueeriti.  Töid  teostasid  AS
Paide MEK ja OÜ Miridon. Vana veetöötlusjaama hoone lammutati  ning selle asemele
ehitati uus Fibo kergplokist hoone, mis soojustati mineraalvillaga ning mille seinad kaeti
terasest seinaprofiiliga. Ühepoolse kaldega katus on kaetud SBS-rullmaterjaliga. Õunaaia
kinnistul varasemalt asunud 200 m³ suurune terasest veemahuti ja veehoidla likvideeriti.
Jaam on ümbritsetud piirdeaiaga. Juurdesõit toimub Pargi tänavalt.

Veetöötlusjaamas  toimub  toorvee  surveline  aereerimine  kompressoriga  GIS  TOP-
300/100/CAR/M koos 100 L suruõhupaagiga. Jaama on OÜ Miridon poolt  paigaldatud
kaks survefiltrit AQ24S (2x2,5=5,0 m³/h) raua- ning mangaaniühendite eemaldamiseks,
filtreeritud  vee  kogumiseks  mahuti  suurusega  10  m³  (tootja  Elbi,  tüüp:  CV-10000,
vertikaalne),  kaks  II-astme  survetõstepumpa  Grundfos  CM5-5  (P=2x1,2  kW)
tootlikkusega  Qmaxh=10,0  m³/h  ning  Elbi  hüdrofor  200L.  Veetöötlusseadmete
tootlikkuseks on Qmaxh=5,0 m³/h. Survefiltrite filtermaterjaliks on kruus + kvartsliiv +
katalüütiline  täidis  Aquamandix.  Filtrite  läbipesu  vesi  juhitakse  aleviku
ühiskanalisatsiooni. Desinfitseerimiseks on vastavalt vajadusele ettenähtud NaOCl-lahuse
doseerimise seade AQUA S.p.A dosaatorpumbaga HC100 (P=0,2kW). Veetöötlusjaamas
asuvad kolm impulsandurga Zenner veearvestit (mudel: MTK-I-N, tüüp: Qn6). Lisaks on
paigaldatud  kuulkraanid  veeproovide  võtmiseks  toorveetorustikule,  vahetult  peale
filterseadmeid  ning  peale  veemahutit  veevõrku  minevale  torustikule.  Jaama  on
paigaldatud veekäitluse automaatikaseadmed koos kontrollerite ning survetõstepumpade
sagedusmuunduritega.
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7.3.2. Oisu ühisveevärgi torustikud
Oisu aleviku ühisveevärgi  torustike asukohad on esitatud skeemil OISU. Oisu aleviku
ühisveevärk  on  rajatud  algselt  1960-ndatel  ja  1980-ndatel  aastatel  hargvõrguna.
Veevarustusega  kindlustati  siis  asula  keskosa  korruselamud  ja  kirdeosas  paiknevad
põllumajandusühistu  tootmishooned.  2004.  aastal   rekonstrueeriti  aleviku  keskel
korrusmajade  piirkonnas  asuv torustik.  Vanasse  malmist veetorustikku  tõmmati  sisse
väiksema  läbimõõduga  plasttorustik.   2009.  aastal  rajati  Põllu  tänava  vee-  ning
kanalisatsioonitorustik.  2013.  aastal  paigaldati  uus  veetorustik  Pargi  ja  Tehnika
tänavatele, alates Oisu veetöötlusjaamast kuni Raukla-Äiamaa-Oisu teeni. 

Tabel 34: Oisu aleviku ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Pargi ja Tehnika tänavate veetorustik alates Oisu 
veetöötlusjaamast kuni Raukla-Äiamaa-Oisu teeristini (De110pe, 
De90pe, De63pe, De40pe, De32pe), väga heas korras

2013 12 1 030

2
Põllu tn, Estonia pst ja Lasteaia tn veetorustik (De50pe, De40pe, 
De32pe), heas korras. Paigaldatud osaliselt vana malmtoru sisse.

2004 28 1 070

3
Raukla-Äiamaa-Oisu tee äärne veetorustik, sh kartulihoidla, 
töökoja ja Kesksulu piirkonnas asuv torustik (Dn100malm), 
rahuldavas või mitterahuldavas korras olev torustik

1980-
ndad

10 1 540

4
Põllu tn veetorustik (De110, De90, De63, De40, De32 ja De25), 
heas korras

2009 15 354

kokku 65 3 994

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.3.3. Oisu tuletõrjeveevarustus
Oisu aleviku tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas veemahutite abil ning on
käesoleva arendamise kava koostamise ajal aleviku vajadusi arvestades mitterahuldav.
Kolm kõrvuti paigaldatud 55 m³ suurust (kokku 165 m³) mahutit asuvad Pargi tänaval.
Mahutitega  on  ühendatud kolm kuivhüdranti.  Üks  tuletõrjehüdrant  asub  Põllu  tänava
otsas. Perspektiivselt on plaanis ajada uus täiendav 108 m³ suurune tuletõrjevee mahuti
Estonia  puiestee  ja  Lasteaia  tänava  nurgale.   Oisu  aleviku  olemasolev
tuletõrjeveevarustuse objektid ja perspektiivse tuletõrje veemahuti asukohad on esitatud
skeemil OISU.

7.3.4. Oisu ühiskanalisatsiooni reoveepuhasti
Oisu puhasti asub Oisu aleviku kirdeosas. Puhasti on „aerotank“ tüüpi ning see on rajatud
2004.  aastal.  Puhasti  koosneb  monoliitsest  raudbetoonist  vundamendil  asuvast
kergkruusplokkidest ja metallkonstruktsioonidest rajatud tehnohoonest koos setitite ja
mudatihendaja  plokkiga  ning  aeratsioonikambrist  ning  on  projekteeritud  töötama
jõudlusega  kuni  Q=140 m³/d.  Tehnohoones  asuvad  reovee kulumõõtja,  trummelvõre
(P=1,5kW),  fosforiärastusseadmed,  õhupuhurid  (2  tk,  P=2x4kW),  flokulandi
doseerimisseadmestik,  filterpress  ja  reoveepuhasti  kontroll-  ja  juhtimisseadmed.
Puhastis pole täielikult veel välja arendatud mudakäitlusprotsess.

Puhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 140 m³/24h jooksul  ehk 5,83 m³/h
ja maksimaalse tunnivooluhulgaga 11 m³/h. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 112
kg/24h  jooksul  reostuse  kontsentratsiooniga  (BHT7)  kuni  800  mg/l  ja  hõljuvainete
kontsentratsiooniga kuni 600 mg/l. Reoveepuhasti reostuskoormuseks on 1800 IE.

Tabel 35: Oisu reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad
Näitaja Piirmäär

erikasutusloal
(mg/l, pH ühik)

Sisenev reovesi
18.02.2014 (mg/l)

Väljuv heitvesi
 (mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 181 8,6
Hõljuvained 35 73 13
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Üldfosfor (Püld) 2,0 9,15 0,5
Üldlämmastik (Nüld) 60,0 56,6 15,4
KHTcr - 251 40
pH 6-9 7,98 7,45

Allikas: AS Pärnu Vesi labori reovee analüüs nr 49 ja heitvee analüüsi nr 50 

Heitvee  analüüsid  võetakse  puhasti  väljavoolust.  Aeg-ajalt  ületavad  reostusnäitajad
lubatud piirmäära üldfosfori  ühendite osas. Puhasti heitvee suublaks on Hindreku oja.
Heitvee  juhtimiseks  suublasse  on  väljastatud  OÜ-le  Türi  Vesi  vee-erikasutusluba  nr
L.VV/324759. Reoveepuhasti ja biotiikide kuja ulatus on 100 meetrit. Oisu reoveepuhasti
asukoht on näidatud skeemil OISU. 

7.3.5. Oisu ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Oisu aleviku ülepumpla asukoht on näidatud skeemidel OISU.

Tabel 36: Oisu aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Pumpla nimi Aadress Kuja

ulatus
(m)

Vooluhulk
(l/s)

Pumpade
võimsus
(P1, kW)

Märkused

Oisu
ülepumpla

Oisu alevikus, Tehnika
tn 12 ja Töökoja
kinnistute kõrval

20 9,7 3,4

3 m läbimõõduga
betoonrõngastest ülepumpla
Heas korras, pump ABS

(Type AS053D 142-526/2;
SN0129910), rajatud

2004.aastal.
Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi 

7.3.6. Oisu ühiskanalisatsiooni torustikud
Oisu  aleviku  ühiskanalisatsioon  on  rajatud  1970-ndatel  aastatel.  Enamuse  asula
kanalisatsiooni osas pole  nende rajamiseks  tehtud tööprojektid  säilinud.  2004. aastal
koos uue reoveepuhasti rajamisega on paigaldatud uus reoveepumpla ning rajatud uus
reovee  survetorustik,  mis  ühendab  asula  ühiskanalisatsiooni  reoveepuhastiga.  2009.
aastal rajati uus isevoolne kanalisatsioonitorustik Põllu tänavale. 2013. aastal paigaldati
uus  isevoolne  kanalisatsioonitorustik  Pargi  ja  Tehnika  tänavatele,  alates  Oisu
veetöötlusjaamast kuni Raukla-Äiamaa-Oisu teeni. 

Ühiskanalisatsiooni formeeruv reovesi aleviku elamusektorist, asutustest ja OÜ Estonia
tootmishoonetest.  Kohtpuhastuseadmetena  on  Oisu  alevikus  kasutusel  OÜ  Estonia
tehnika pesuplatsil õlipüüdja ja Oisu alevikus asuva põhikooli juures rasvapüüdja.  Oisu
aleviku ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil OISU.

Tabel 37: Oisu aleviku ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Pargi, Tehnika ja Väike tänavate kanal.torustik (De200, De160), 
väga heas korras

2013 15 1 060

2
Retla tee isevoolne kanal.torustik (Dn150asb, amortiseerunud 
ning mitterahuldavas korras

1970-
ndad

12 400

3
Türi tee, Kadaka tee, Uus tn, Kuuse tn ja Põllu tn kanal.torustik 
(De200, De160), heas korras

2004 53 2 180

4 Põllu tn kanalisatsioonitorustik (De160), heas korras 2009 15 339

kokku 95 3 979

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Tabel 38: Oisu aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1 Oisu ülepumpla kuni Oisu reoveepuhasti, rahuldavas korras 2004 - 435
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kokku 435

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.3.7. Oisu reovee purgimissõlmed
Oisu  aleviku  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  OISU.  Purgimissõlm  vajab
kaasajastamist.

7.3.8. Oisu sademeveesüsteemid
Oisu  alevikus  lahkvoolne  sademeveekanalisatsioon  puudub.  Sademevesi  immutatakse
tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu
Hindreku ojja. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita.

7.3.9. Oisu ÜVK arendamine
Oisu  alevikuga  seotud  ÜVK  projektideks  on  Oisu  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni
laiendamine Retla tee ja Estonia pst piirkonnas, reoveepuhasti rekonstrueerimine ning
tuletõrje  veehoidla  rajamine.  Tuleb  parendada  Oisu  reoveepuhastis  tekkiva  ja
väikepuhastitest  juurdeveetava  jääkmuda  töötlemise  tehnoloogiat  ja  tehnoloogilisi
seadmeid.  Oisu  alevikus  kavandatud  projektid  on  näidatud  skeemil  OISU.  Projektid
numbritega  OIS-1 kuni OIS-3  ning  teostatavate  tööde  mahud on  esitatud  täpsemalt
käesoleva ÜVK arendamise kava investeeringuprojektide lühiiseloomustuste peatükis.
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7.4. Särevere alevik

7.4.1. Särevere ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Särevere puurkaev-pumplate asukohad on esitatud skeemil SÄREV. 

Tabel 39: Särevere alevikus asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed
Puur-
kaevu
numbe

r

Passi
nr

Raja-
mise
aasta

Sügavus,
m; vee-
komplek

s

Projekt-
tootlikkus
m3/h

Staatiline ja
dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline
seisund

10279 4025 1975
45,0; 
S

31,3 -
Valdaja OÜ Türi Vesi.  Pumpla
seisund on väga hea. 

10286 6047 1989
55,0;
S

10,4 -
Valdaja OÜ Türi Vesi.  Pumpla
seisund on väga hea.

10276 3451 1972
41,0;
S

9,3
tootlikkus

alandusega 1,0
m

Valdaja  Järvamaa  Kutsehari-
duskeskus. Pumpla seisund on
rahuldav.

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Türi Vesi

Puurkaev nr  10279 asub  Särevere  aleviku  põhjaosas  Ülejõe  piirkonnas.  Puurkaev-
pumpla  varustab  joogiveega  aleviku  kortermaju  ning  individuaalelamuid.  Puurkaevu
ümber  kehtib  sanitaarkaitseala  ulatusega  50  meetrit.  Puurkaevust  põhjavee
ammutamiseks  on  OÜ-le  Türi  Vesi  väljastatud  vee-erikasutusluba  nr  L.VV/322649.
Puurkaevu  vees  on  lubatust  rohkem  raua-  ning  ammooniumiühendeid  (26.11.1998
vastavalt  NH4 1,09  mg/l  ja  Fe  0,89  mg/l)  ning  seetõttu  on  pumplasse  paigaldatud
veetöötlusseadmed. 

Puurkaev nr 10286 asub Särevere aleviku põhjaosas Ülejõe piirkonnas puurkaevu nr
10279  kõrval.  Puurkaev-pumpla  varustab  joogiveega  aleviku  kortermaju  ning
individuaalelamuid.  Puurkaevu  vees  on  lubatust  rohkem  rauaühendeid  (24.04.2000
vastavalt Fe 1,80 mg/l). Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit.
Puurkaev on jäetud reservi.

Puurkaev nr 10276 asub Särevere aleviku lõunaosas Kutsehariduskeskuse piirkonnas.
Puurkaev-pumpla  varustab  joogiveega  Järvamaa  Kutsehariduskeskust  ning  samas
piirkonnas  asuvaid  individuaalelamuid.  Puurkaevu  ümber  kehtib  sanitaarkaitseala
ulatusega  50  meetrit.  Puurkaevust  põhjavee  ammutamiseks  on  Järvamaa
Kutsehariduskeskusele väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/320133. 

7.4.2. Särevere ühisveevärgi torustikud
Särevere aleviku ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil SÄREV. Prandi jõgi
jagab  Särevere  aleviku  ühisveevarustuse  kaheks  eraldi  toimivaks  süsteemiks.  1970-
ndatel  aastatel  rajati  aleviku  Ülejõe  piirkonna  veevõrk  malm-  ja  raudtorudest
hargvõrguna.  2006.  aastal  Ülejõe  piirkonna  ühisveevärk  rekonstrueeriti  ja  vanasse
veetorusse paigaldati väiksema läbimõõduga plasttoru. Veevärgi haldajaks on OÜ Türi
Vesi.

Aleviku lõunapoolse osa veevarustust haldab ja hooldab Järvamaa Kutsehariduskeskus,
jaotusvõrgu rajatiste omanikuks on aga riik. 1970-ndatel rajatud ühisvee jaotusvõrk on
ehitatud hargvõrguna kasutades enamjaolt  veetorusid läbimõõtudega Dn50 ja Dn100.
2006. aastal piirkonna välisveevõrk on rekonstrueeriti, vanasse veetorusse tõmmati sisse
väiksema  läbimõõduga  plasttoru.  Osaliselt  vajab  piirkonnas  paiknev  veetorustik  veel
rekonstrueerimist.

Tabel 40: Särevere aleviku ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Särevere Ülejõe piirkonnas Jõe, Põllu, Jõekalda, Sillaotsa ja Mäe 
tn veetorustik (De50pe, De40pe), heas korras

2006 51 2 520
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2
Kutsekooli piirkonna (sh Aia tn) veetorustik (De50pe, De40pe), 
heas korras

2006 37 2 200

kokku 88 4 720

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.4.3. Särevere tuletõrjeveevarustus
Särevere aleviku tuletõrjeveemahutite asukohad on esitatud skeemil SÄREV. Särevere
alevikus asub 5 tuletõrjevee mahutit. Neist esimesed kolm asuvad Ülejõe piirkonnas Jõe
ja Mäe tänavatel ning puurkaev-pumpla nr 10279 juures. Üks mahuti  asub Järvamaa
Kutsehariduskeskuse puurkaev-pumpla nr 10276 juures ja üks mahuti asub Kopli farmi
juures. 

7.4.4. Särevere ühiskanalisatsiooni reoveepuhasti
Särevere  alevikus  reoveepuhasti  puudub.  Alevik  asub  Türi  reoveekogumisalal  ning
piirkonnas tekkiv reovesi kogutakse kokku ning suunatakse ülepumpamisega Türi linna
ühiskanalisatsiooni,  misjärel  see  puhastatakse  koos  linna  reoveega  Türi  linna
reoveepuhastis.

7.4.5. Särevere ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Särevere aleviku ülepumplate asukohad on näidatud skeemil SÄREV.

Tabel 41: Särevere aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Pumpla nimi Aadress Kuja

ulatus
(m)

Vooluhulk
(l/s)

Pumpade
võimsus
(P1, kW)

Märkused

Mäe tn
ülepumpla

Särevere, Mäe tn 6
kinnistu kõrval

10 2,0 n/a
2013. aastal paigaldatud
uus kompaktpumpla. Väga

heas korras.

Jõe tn
ülepumpla

Särevere, Jõe tn 5 10 25,0 2,3
Pumpla vajab

rekonstrueerimist. Pump
Grundfos (SV0241H1D501P)

Veski
ülepumpla

Säreveres, Pärnu-
Rakvere-Sõmeru tee

ääres
20 8,5 n/a

Kompaktpumpla,
paigaldatud 1997.aastal,

heas korras

Kutsekooli
ülepumpla

Särevere, Tehnika mü 10 8,5 n/a
Kompaktpumpla,

paigaldatud 1997.aastal,
heas korras

Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi, Türi vald

7.4.6. Särevere ühiskanalisatsiooni torustikud
Särevere  aleviku  ühiskanalisatsiooni  torustike  asukohad  on  esitatud  skeemil  SÄREV.
Särevere  alevikus  on kaks eralditoimivat kanalisatsioonisüsteemi. Neist esimene asub
Särevere Ülejõe asulaosas ehk aleviku põhjapoolses osas. Algselt 1970-ndatel rajatud
torustikud on rekonstrueeritud  mitmes  osas  ajavahemikul  alates 2003.  aastast  kuni
2013. aastani. 2013. aastal  rekontreeriti Jõe, Põllu ja Mäe tänavate individuaalelamute
piirkonnas  asuvad  torustikud.  Kortermajade  piirkonnas  asuvad  torustikud  ja
kanalisatsioonikaevud on aga amortiseerunud ning vajavad asendamist. 

Särevere  aleviku  lõunapoolse  osa  kanalistiooni  haldab  Järvamaa Kutsehariduskeskus.
Algselt  rajati  piirkonnas  kanalisatsioon  samuti  1970-ndatel  aastatel  ning  on
amortiseerunud.

Aleviku reovesi suunatakse puhastamiseks Türi linna puhastusseadmetesse. Selleks on
1996.aastal  rajatud survetorustikud Särevere Ülejõe alevikuosast pikkusega 713 m ja
Särevere aleviku lõunapoolsest osast pikkusega 951 m.
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Tabel 42: Särevere aleviku ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Särevere Ülejõe piirkonnas Jõe, Põllu, Jõekalda, Sillaotsa ja Mäe 
tn isevoolne kanal.torustik (De200, De160), väga heas korras

2013 43 1 775

2
Särevere Ülejõe kortermajade piirkonna isevoolne kanal.torustik 
(Dn150asb), vajab rekonstrueerimist

1970-
ndad

8 1 100

4
Kutsekooli piirkonna (sh Aia tn) isevoolne kanal.torustik 
(Dn200asb, Dn150asb), vajab rekonstrueerimist

1970-
ndad

37 2 150

kokku 88 5 025

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Tabel 43: Särevere aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Kanalisatsiooni survetorustik alates Jõe tn ülepumplast kuni Mäe 
tn 4 juures asuva voolurahustuskaevuni (De150asb), heas korras

1970-
ndad

- 245

2
Kanalisatsiooni survetorustik alates Särevere ülepumplast kuni 
Türi linna reoveepuhastini (De110pe), heas korras

1993-94 - 775

3
Kanalisatsiooni survetorustik alates Kutsekooli ülepumplast kuni 
Viljandi tn survetorustikuni (De110pe), heas korras

1993-94 - 580

4
Kanalisatsiooni survetorustik alates Veski ülepumplast kuni 
Kutsekooli ülepumplani (De110pe), heas korras

1993-94 - 1 135

kokku 2 735

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Lisaks  tabelis  nimetatule  juhitakse  individuaalse  ülepumpla  ja  470  meetri  pikkuse
survetorustiku kaudu aleviku ühiskanalisatsiooni Kopli suurfarmi reovesi. 

7.4.7. Särevere reovee purgimissõlmed
Särevere alevikus reovee purgimissõlm puudub. Lähimad purgimissõlmed asuvad Türi
reoveepuhasti  juures ja  Türi  linnas Linnu tänaval.  Oisu aleviku  purgimissõlme,  Linnu
tänava  purgimissõlme  ja  Türi  reoveepuhasti  juurde  purgitakse  kogu  Türi  valla
territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv ning kogumismahutitesse
kogutav reovesi.  Purgimissõlmede valdajaks ja  purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi
Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  TÜRI-2  ja  Oisu  aleviku
purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil OISU.

7.4.8. Särevere sademeveesüsteemid
Särevere alevikus juhitakse sademevesi ära peamiselt kuivenduskraavide kaudu. Avalikel
teedel  asub  sademevee  drenaaž  ja  kanalisatsioon  Ülejõe  piirkonnas  –  Jõe  tänava
kortermajade  juures.  Sademevesi  suunatakse  seal  torustiku  kaudu  Prandi  jõkke.
Sademeveetorustik  on  samuti  osaliselt  olemas  Mäe,  Jõekalda  ja  Sillaotsa  tänavate
individuaalelamute juures. Põllu tänava kortermajade ning Jõe tänava individuaalelamute
juures on sademevee ärajuhtimine problemaatiline ning vajab parendamist.

Tabel 44: Särevere avalike teede sademeveekanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Jõe tn 17 ja Jõe tn 19 kortermajade juures asuv isevoolne 
sademeveetorustik, rahuldavas seisukorras

1970-
ndad

- 160

2
Mäe, Sillaotsa ja Jõekalda tänavatel asuv isevoolne 
sademeveetorustik, heas seisukorras

1970-
ndad

- 320

kokku 480

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ
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7.4.9. Särevere ÜVK arendamine
Särevere  alevikuga  seotud  ÜVK  projektideks on  Jõe  ja  Põllu  tänavate
kanalisatsioonitorustike ning Jõe tänava ülepumpla rekonstrueerimine, veetöötlusjaama
rekonstrueerimine, tuletõrje veehoidla rajamine, sadeveesüsteemide rekonstrueerimine
ja  Särevere  kutsehariduskeskuse  piirkonna  ühiskanalisatsiooni  rekonstrueerimine.
Särevere  alevikus  kavandatud  projektid  on  näidatud  skeemil  SÄREV.  Projektid
numbritega SÄR-1 kuni SÄR-4 ning teostatavate tööde mahud on esitatud  täpsemalt
käesoleva ÜVK arendamise kava investeeringuprojektide lühiiseloomustuste peatükis.
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7.5. Kahala küla

7.5.1. Kahala ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Kahala  küla  ühisveevärki  varustab  joogiveega  puurkaev  nr  10390.  Puurkaev-pumpla
asukoht on esitatud skeemil KAHALA. 

Tabel 45: Kahala külas asuva ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed
Puur-
kaevu
numbe

r

Passi
nr

Raja-
mise
aasta

Sügavus,
m; vee-
komplek

s

Projekt-
tootlikkus
m3/h

Staatiline ja
dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline
seisund

10390 3983 1975
90,0; 

S
andmed

puuduvad
andmed

puuduvad

Valdaja OÜ Türi Vesi.  Pumpla
on  rahuldavas  korras,  kuid
tuleb  paigaldada  veetöötlus-
seadmed. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi

Puurkaev nr  10390 asub  Kahala  külas  Pumbamaja  maaüksusel.  Kahala  puurkaev-
pumpla varustab joogiveega küla kortermaju ning individuaalelamuid. Puurkaevu ümber
kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on
OÜ-le Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322649. Puurkaevu vesi vastab
sotsiaalministri  31.  juuli  2001.a  määrusega  nr  82  kehtestatud  joogivee  kvaliteedi
nõuetele, v.a. rauaühendite sisalduse osas.

7.5.2. Kahala ühisveevärgi torustikud
Kahala küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil KAHALA. Kahala küla
veevõrk on algselt rajatud 1970-ndatel hargvõrguna kasutades malmtoru. 2009. aastal
elamute piirkonna ühisveevärk rekonstrueeriti. Tühjadena seisvate tootmishoonete poole
suunduvad veevõrgu torustikud on siibritega suletud ning pole tänaseks enam kasutusel.
Veetorustiku haldajaks on OÜ Türi Vesi.

Tabel 46: Kahala küla ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Kahala küla elamute piirkonnas asuv veetorustik (Dn100malm, 
De50pe, De40pe), heas seisukorras

1975
2009

22 1 950

kokku 22 1 950

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.5.3. Kahala tuletõrjeveevarustus
Kahala külas farmide juures asuvad kolm tuletõrjevee mahutit, kuid need pole kasutusel
ning nende täpne suurus ja olukord pole teada. Perspektiivselt on planeeritud rajada uus
108 m³ suurune veemahuti tuletõrjevee jaoks Kahala puurkaev-pumpla nr 10390 juurde.
Kahala küla tuletõrje veevõtukohad on esitatud skeemil KAHALA.

7.5.4. Kahala ühiskanalisatsiooni reoveepuhastid
Kahala küla reoveepuhasti asub Biopuhasti maaüksusel. Reoveepuhasti on rajatud 1970-
ndatel aastatel. Tegemist oli algselt BIO-100 tüüpi kestusõhutusega aktiivmudapuhastiga.
Tänaseks on varasemalt paigaldatud vana puhasti süsteemist välja lülitatud. Paigaldatud
on septik, mille kaudu suunatakse reovesi biotiikidesse. Puhasti juures asuvad ning on
kasutusel  kaks  biotiiki  kogupindalaga  2900  m².   Tulevikus  vajab  puhasti
rekonstrueerimist.  Reoveepuhasti  parameetrid  (alus  A.  Maastik  “Veekaitse
põllumajanduses”) on: reovee vooluhulk Q = 80 - 150 m³/d,  reostuskoormus R= 17,5 -
39 kg BHT7 /d ehk kuni 180 – 400 ie. Kahala küla keskmine tarbevee kogus on 33 m³/d,
puhastisse suunatavat reovee kogust ei mõõdeta. Järvamaa KKT tellimusel teostatava
maakonna reoveepuhastite heitvee kontrollseire alusel olid reoveepuhastist loodusesse
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juhitava heitvee proovide tulemused III kvartalis 2006.a heljumi osas 5 mg/l, BHT7 osas
>3 mg/l, Nüld osas 5,9 mg/l ja Püld osas 6,9 mg/l. 

Tabel 47: Kahala reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad
Näitaja Piirmäär

erikasutusloal
(mg/l)

Sisenev reovesi
12.03.2014 (mg/l)

Tegelik tulemus
12.03.2014
(mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 361 11
Hõljuvained 35 154 19
Üldfosfor (Püld) - 11,3 4,38
Üldlämmastik (Nüld) - 101 74,1
KHT 150 545 67
ph - 7,59 7,56

Allikas: AS Pärnu Vesi, labori reovee analüüs nr 79 ja heitvee analüüs nr 78

Heitvee  analüüsid  võetakse  biotiigi  väljavoolust.  Kahala  puhasti  heitvee  juhtimiseks
Käspre kraavi on OÜ-le Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322672. Puhasti
kuja ulatus on 50 meetrit. Kahala reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil KAHALA. 

7.5.5. Kahala ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Kahala  külas  suurfarmi  vahetus  läheduses  enne  reoveepuhastit  asub  üks
ühiskanalisatsiooni  ülepumpla.  Kahala  küla  ülepumpla  asukoht  on  näidatud  skeemil
KAHALA.

Tabel 48: Kahala küla ühiskanalisatsiooni ülepumpla
Pumpla nimi Aadress Kuja

ulatus
(m)

Vooluhulk
(l/s)

Pumpade
võimsus
(P1, kW)

Märkused

Kahala
ülepumpla

Kahala küla 10 9,72 3,4 kW

Pumplas asub ABS pump
Type AS053D 142-526/2;
SN0129910; 400 W; h max

21m. Pumpla vajab
uuendamist.

Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi 

Kahala ülepumpla on amortiseerunud ja vajab asendamist uuega. 2007. aastal teostati
reoveepumpade ja elektriseadmestiku vahetus. Survetõstepumplast pumbatakse reovesi
Kahala  reoveepuhastile,  milleks  on  septik  ja  biotiigid.  Reoveepumpla  vajab
rekonstrueerimist.

7.5.6. Kahala ühiskanalisatsiooni torustikud
Kahala  küla  ühiskanalisatsioon  on  rajatud  enam üle  35  aasta  tagasi.  Ehitamisel  on
kasutatud  keraamilisi  kanalisatsioonitorusid.  Ühiskanalisatsiooniga  olid  algselt
kindlustatud  küla  tiheasustatud  osa  hoonestus  ehk  6  korrusmaja,  3 eramut,  söökla-
kauplus ja saun ning tootmishoonetest sigala, suurfarm, töökoda ja kaks noorkarja lauta.
Tänasel  päeval  pole  Kahala  töökoja,  kuivati  ja  farmide  piirkonnas  paiknev  isevoolne
kanalisatsioonitorustik  enam  kasutusel.  Kahala  küla  ühiskanalisatsiooni  torustikud  ja
kontrollkaevud halvas olukorras, pole veetihedad ning on kohati ära vajunud. Sagedased
on  ummistused  torustikes.  Kahala  küla  ühiskanalisatsiooni  torustike  paiknemine  on
näidatud skeemil KAHALA.

Tabel 49: Kahala küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Kahala küla elamute piirkonnas asuv isevoolne kanal.torustik 
(Dn200keram, Dn150asb), vajab rekonstrueerimist

1975 22 1 500

kokku 22 1 500

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ
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7.5.7. Kahala reovee purgimissõlmed
Kahala külas reovee purgimissõlm puudub. Lähimad purgimissõlmed asuvad Oisus, Türi
reoveepuhasti  juures ja  Türi  linnas Linnu tänaval.  Oisu aleviku  purgimissõlme,  Linnu
tänava  purgimissõlme  ja  Türi  reoveepuhasti  juurde  purgitakse  kogu  Türi  valla
territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv ning kogumismahutitesse
kogutav reovesi.  Purgimissõlmede valdajaks ja  purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi
Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  TÜRI-2  ja  Oisu  aleviku
purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil OISU. 

7.5.8. Kahala sademeveesüsteemid
Kahala  külas  lahkvoolne  sademeveekanalisatsioon  puudub.  Sademevesi  immutatakse
tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu
Käspre kraavi. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita.

7.5.9. Kahala ÜVK arendamine
Kahala  külaga  seotud  projektideks  on  Kahala  veetöötlusjaama  rekonstrueerimine,
reoveepuhasti rekonstrueerimine, ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine
ning tuletõrje veehoidla rajamine. Kahala külas kavandatud projektid on näidatud skeemil
KAHALA.  Projektid numbritega KAH-1 kuni KAH-3 ning teostatavate tööde mahud on
esitatud  täpsemalt  käesoleva  ÜVK  arendamise  kava  investeeringuprojektide
lühiiseloomustuste peatükis.
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7.6. Kabala küla

7.6.1. Kabala ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Kabala  küla  ühisveevärki  varustab  joogiveega  puurkaev  nr  22873.  Puurkaev-pumpla
asukoht on esitatud skeemil KABALA.

Tabel 50: Kabala külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed
Puur-
kaevu
numbe

r

Passi
nr

Raja-
mise
aasta

Sügavus,
m; vee-
komplek

s

Projekt-
tootlikkus
m3/h

Staatiline ja
dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline
seisund

22873 1557 2007
45,0;
S

5,0
tootlikkus

alandusega 0,4
m (2007)

Valdaja OÜ Türi Vesi, seisund
hea. Kabala vallamaja.

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi

Puurkaev nr 22873 asub Kabala külas Pargi tn 1 maaüksusel, Kabala pumplast eemal.
Pumplas  asub  veearvesti  ja  kraan  veeproovide  võtmiseks.  Puurkaevu  ümber  kehtib
sanitaarkaitseala ulatusega 10 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le
Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322649. 

7.6.2. Kabala ühisveevärgi torustikud
Kabala küla ühisveevõrk rajati algselt 1970-ndatel aastatel malmtorudest hargvõrguna.
Veevõrgu  kogupikkuseks  oli  ligikaudu  2,7  km  ning  ühisveevärgiga  liideti  küla
korruselamud, küla lõunaosa eramud ja põllumajandushooned. 2000. aasta alguseks oli
veevõrk sedavõrd amortiseerunud, et 2001-2004 aastate jooksul alustati veetorustikke
osalise renoveerimisega  endise  vallamaja  piirkonnas,  kus vana malmtorustik asendati
uue De32-40 mm plasttoruga,  see  tekitas omakorda  küla veevõrgus „pudelikaela“ ja
põhjustas  veesurve  langust.  2007.  aastal  koos  asula  uue  ühisveevärgi  puurkaevu
rajamisega  rekonstrueeriti  puurkaevu  ja  korrusmajade  vaheline  veevõrk  560  meetri
ulatuses. Kabala küla Pärna tänava ühisveevärgi torustikud on rekonstrueeritud 2013.
aastal  ning on heas  seisukorras.  Endise  puurkaevu nr 11314 juurde  viiv  torustik on
hüljatud ning see pole enam kasutusel. Kabala küla ühisveevärgi torustike asukohad on
esitatud skeemil KABALA.

Tabel 51: Kabala küla ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Pärna tn 20 kuni Pärna tn 48 veetorustik (De63, De32), väga 
heas korras

2013 13 435

2 Tiigi tn veetorustik (De50, De40, De32), heas korras
2001-
2004

14 1 500

3
Kabala puurkaev kuni Pärna tn 20 veetorustik (De63, De40), heas
korras

2007 10 560

kokku 37 2 495

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.6.3. Kabala tuletõrjeveevarustus
Tuletõrjevett saab võtta looduslikust tuletõrje veevõtukohast Kabala peakraavist, kuid see
on tähistamata ning pole külmumiskindel. Perspektiivselt on planeeritud Kabala külasse
rajada  108  m³  suurune  tuletõrjeveemahuti.  Kabala  küla  perspektiivne  tuletõrje
veevõtukoht on esitatud skeemil KABALA.

7.6.4. Kabala ühiskanalisatsiooni reoveepuhastid
Kabala küla reoveepuhasti asub Pilistvere-Kabala tee ääres Biopuhasti maaüksusel. 1980.
aastal rajati algselt kestusõhutusega aktiivmudapuhasti BIO-100. Kuid see amortiseerus
ning puhastil  puudus  keemiline  fosforiärastus.  Suublasse  juhitav  heitvesi  ei  vastanud
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vee-erikasutuseloaga  määratud  puhastusastmele.  Vana  reoveepuhasti  asendati  2013.
aastal AS Paide MEK poolt uuega. Puhasti territooriumil asunud vana protsessimahuti ja
tehnohoone  lammutati  ning  nende  asemele  paigaldati  uus  kompakte  väikepuhasti,
milleks on RAITA PA 2 MULTI üheliiniline annus-tüüpi puhasti.  Puhasti tehnohoone on
eelnevalt valmis ehitatud ning paigaldatud puhastusmahutitele. Tehnohoone on ehitatud
teraskonstruktsioonidest,  mis on soojustatud ja kaetud pvc-kattega terasprofiilplekiga.
Orgaaniline  aine  eemaldatakse  bioloogilise  aktiivmudaprotsessi  käigus,  lämmastik
eemaldatakse biolooglise nitrifikatsiooni/ denitrifikatsiooni käigus ja fosfor eemaldatakse
bioloogilise puhastuse ja keemilise sadestamise käigus. 

Puhastil puudub purgimise võimalus. Biokeemiline reovee puhastamise protsess toimub
järgmistes etappides:

• Mehaaniline puhastus koos eelkäitlusega kasutades kruvivõret ning aeratsiooniga
eelkäitlusmahutit;

• Bioloogiline puhastus bioprotsessi teel, setete eemaldamise ja kogumisega;
• Keemiline puhastus fosfori ärastamisega;
• Jääkaktiivmuda  eemaldamine  ning  selle  vedu  töötlemiseks  Türi  linna

reoveepuhastisse. 

Puhasti  maksimaalne  hüdrauliline  koormus  on  kuni  30  m³/24h  jooksul  +  14  m³
eelmahuti =44 m³/24h ehk 1,83 m³/h. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 12 kg/24h
jooksul, siseneva BHT7 ligikaudu 200-600 mg/l, 0,42 kg BHT7/m³/24h.

Reoveepuhasti  on  ühendatud  OÜ  Türi  Vesi  kaugjälgimise  süsteemiga.  Puhasti
protsessijuhtimise tehnika asub protsessijuhtimiskilbis.  Elektrilised seadmed: õhupuhur
(Thomas 120, tootlikkusega 7,2 m³/h), kemikaalidosaator (RAITA), kulumõõtur asuvad
tehnilises ruumis. Lisaks kasutatakse puhastis kolme pumpa ITT DOMO7, LP pumpa ITT
DOC3, pH reguleerimise dosaatorpumpa, pH kontrollerit RAITA, difuusoreid ABS Nopon
320 (8 tk) ja veetaseme kontrollujukeid.

Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga ning selle juurde on rajatus kaks biotiiki veepeegli
pinnaga kokku 120 m².

Tabel 52: Kabala reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad
Näitaja Piirmäär

erikasutusloal

(mg/l)

Sisenev reovesi

12.03.2014 (mg/l)

Väljuv heitvesi

12.03.2014

(mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 441 9,1
Hõljuvained 35 244 16
Üldfosfor (Püld) 2,0 17,4 0,92
Üldlämmastik (Nüld) 60,0 156 98,2
KHT 125 866 80
pH - 7,67 7,69

Allikas: AS Pärnu Vesi, labori reovee analüüs nr 77 ja heitvee analüüs nr 76

Heitvee analüüsid võetakse biotiikide väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Kabala
peakraav. Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit. Kabala reoveepuhasti asukoht on näidatud
skeemil  KABALA.  Heitvee  juhtimiseks  suublasse  on  OÜ-le  Türi  Vesi  väljastatud  vee-
erikasutusluba nr L.VV/322649.

7.6.5. Kabala ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Kabala  külas  asuvad  kolm  ühiskanalisatsiooni  ülepumplat,  mille  kaudu  suunatakse
piirkonnas  tekkiv   reovesi  puhastamiseks  Kabala  reoveepuhastisse.  Pärna  tänava  ja
kultuurimaja  ülepumplad  on  rajatud  2013.  aastal,  kuid  Hoidla  ülepumpla  on
amortiseerunud  ja  vajab  asendamist  uuega.  Kabala  küla  ülepumplate  asukohad  on
näidatud skeemil KABALA.

Tabel 53: Kabala küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad
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Pumpla nimi Aadress Kuja
ulatus
(m)

Vooluhulk
(l/s)

Pumpade
võimsus
(P1, kW)

Märkused

Pärna tn
ülepumpla

Kabala küla, Pärna tn
20 

10 1,0 0,5
Rajatud 2013. aastal ning
väga heas korras. 1 pump

(P=0,5 kW, H=6,0m)

Hoidla
ülepumpla

Kabala küla, Tiigi tn 3 10 14,7 1,7

Pumpla on amortiseerunud
ja vajab asendamist. 1

pump, BS TYP AS0840-118-
S112./2; 3,3A, 1,7kW; Hmax

12m; Q=53 m³/h
Kultuurimaja
ülepumpla

Kabala küla, Pärna tn 2
20

- -
Rajatud 2013. aastal ning

väga heas korras.
Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi 

7.6.6. Kabala ühiskanalisatsiooni torustikud
Kabala küla ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud skeemil KABALA. Kabala
küla ühiskanalisatsioon on rajatud 1970-ndatel aastatel ning järgnevate aastakümnete
jooksul on laienenud vastavalt küla arengule. Ehitamisel on algselt kasutatud keraamilisi
kanalisatsioonitorusid. Kanalisatsiooniga on kindlustatud küla lõuna ja keskosa hoonestus
(asutused,  korrusmajad,  eramud).  Kabala  küla  Pärna  tänava  ühiskanalisatsiooni
isevoolsed ning survetorustikud ja Tiigi tn survetorustik on rekonstrueeritud 2013. aastal
ning on väga heas seisukorras. Küla keskosa ühiskanalisatsioon on halvas olukorras –
torustikud ja  kontrollkaevud ei  ole  vettpidavad, kohati  on  torustikud ära vajunud või
negatiivse languga. Sagedased on kanalisatsioonitorustike ummistused. 

Tabel 54: Kabala küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Pärna tn 20 kuni Pärna tn 48 isev.kanal.torustik (De160), väga 
heas korras

2013 13 450

2
Kabala küla keskosa isevoolsed kanal.torustikud (Dn200ker), 
vajavad rekonstrueerimist

1975 25 1 790

kokku 38 2 240

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Tabel 55: Kabala küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Pärna tn  ülepumpla kuni Pärna tn 16 vaheline survetorustik 
(De90pe), väga heas korras

2013 - 180

2
Tiigi tn  ülepumpla kuni Tiigi tn 1 vaheline survetorustik 
(De75pe), väga heas korras

2013 - 155

kokku - 335

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.6.7. Kabala reovee purgimissõlmed
Kabala külas reovee purgimissõlm puudub. Lähimad purgimissõlmed asuvad Oisus, Türi
reoveepuhasti  juures ja  Türi  linnas Linnu tänaval.  Oisu aleviku  purgimissõlme,  Linnu
tänava  purgimissõlme  ja  Türi  reoveepuhasti  juurde  purgitakse  kogu  Türi  valla
territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv ning kogumismahutitesse
kogutav reovesi.  Purgimissõlmede valdajaks ja  purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi
Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  TÜRI-2  ja  Oisu  aleviku
purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil OISU.
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7.6.8. Kabala sademeveesüsteemid
Kabala  külas  lahkvoolne  sademeveekanalisatsioon  puudub.  Sadmeevesi  immutatakse
tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu
Kabala peakraavi. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita.

7.6.9. Kabala ÜVK arendamine
Kabala külaga seotud projektideks on Pärna tn veetorustiku ümbertõstmine, küla keskosa
ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine ja tuletõrje veehoidla rajamine.
Kabala külas kavandatud projektid on näidatud skeemil KABALA. Projektid numbritega
KAB-1 kuni KAB-3 ning teostatavate tööde mahud on esitatud täpsemalt käesoleva ÜVK
arendamise kava investeeringuprojektide lühiiseloomustuste peatükis.
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7.7. Kirna küla

7.7.1. Kirna ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Kirna küla puurkaev-pumplate paiknemine on esitatud skeemil KIRNA.

Tabel 56: Kirna külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed
Puur-
kaevu
numbe

r

Passi
nr

Raja-
mise
aasta

Sügavus,
m; vee-
komplek

s

Projekt-
tootlikkus
m3/h

Staatiline ja
dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline
seisund

17216 PK08 1968
26,0; 
S

2,4 -
Kirna  elamute  puurkaev.
Puurkaev  on  renoveeritud
1999. aastal. Reservis.

10285 5806 1987
105,0;

O
7,9

16,5 ja 27,0;
1987

Sohlumäe elamute puurkaev. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Türi Vesi

Puurkaev nr 17216 asub Kirna mõisa juures. Puurkaev on renoveeritud 1999. aastal.
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaev asub pumpla
hoones.  Puurkaev-pumpla  seisund on  halb  ja  pumpla  on jäetud reservi.  Pumplas  on
olemas veemõõtja ja proovivõtukraan. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le
Türi  Vesi  väljastatud  vee-erikasutusluba  nr  L.VV/322649.  Puurkaevu  vesi  ei  vasta
sotsiaalministri  31.  juuli  2001.a  määrusega  nr  82  kehtestatud  joogivee  kvaliteedi
nõuetele rauaühendite (0,2 mg/l asemel 0,38 mg/l, 22.09.1997.a) ja ammooniumi (0,5
mg/l asemel 0,64 mg/l, 22.09.1997.a) lubatust suurema sisalduse osas.

Puurkaev nr 10285 asub Pumbamaja maaüksusel Sohlumäe elamupiirkonnas juures.
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevu haldajateks
on Sohlumäe elanikud.  Puurkaev  asub pumpla  hoones.  Hoone on  amortiseerunud ja
vajab korrastamist. Pumplas on olemas veemõõtja olemas, kuid proovivõtukraan puudub.

7.7.2. Kirna ühisveevärgi torustikud
Kirna küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil KIRNA. Kirna külas asub
kaks eraldi toimivat ühisveevärki. Kirna küla vanas osas paikneb OÜ Türi Vesi hallatav
ühisveevärk,  mis  on  rajatud  1970-ndate  aastate  alguses.  Veetorustik  rekonstrueeriti
2005. aastal, kui vanad malm- ja raudtorud asendati plasttorustikuga. 2011. aastal liideti
asula ühisveevärgiga Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres asuvad kinnistud ja kogu
süsteem  liideti  Poaka  küla  ühisveevärgiga.  Kirna  küla  ühisveevärki  varustatakse
joogiveega Poaka külas asuvast puurkaevust nr 23968.

Küla vanast osast ligikaudu 1 km kaugusel lõunasuunas asub Kirna koosseisu kuuluv
Sohlumäe elamupiirkond, kus tsentraalne veevarustus elamutele on rajatud 1980-ndate
aastate lõpus. Veevõrk on rajatud hargvõrguna ning selle haldajad on elamute omanikud.
Veetorustike  seisukorra  kohta  täpsemad  andmed  puuduvad,  elanike  poolt  tarbitav
veekogus on mõõdetav puurkaevus. 

Tabel 57: Kirna küla ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Kirna küla keskuse veetorustik (De50pe, De40pe, De32pe), heas 
korras

2005 9 560

2
Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres asuv veetorustik (De63pe,
De40pe, De32pe), väga heas korras

2011 22 1 280

2
Sohlumäe elamute piirkonna veetorustik (Dn100malm, 
Dn65malm), rahuldavas seisukorras

1980-
ndad

15 900

kokku 46 2 740

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ
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7.7.3. Kirna tuletõrjeveevarustus
Tuletõrjevett saab  võtta looduslikust tuletõrje veevõtukohast Pärnu jõest,  kuid see on
tähistamata ning pole külmumiskindel. Pärnu jõe kulgemine läbi Kirna küla on esitatud
skeemil KIRNA. Vajalik on paigaldada nõuetele vastav tuletõrjevee mahuti.

7.7.4. Kirna ühiskanalisatsiooni reoveepuhastid
Kirna-Poaka reoveepuhasti  asub Kirna külas  Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ääres Puhasti
maaüksusel. 2004. aastal rajati algselt septik koos filterväljakuga. Kuid puhastil puudus
keemiline fosforiärastus ja suublasse juhitav heitvesi ei vastanud vee-erikasutuseloaga
määratud puhastusastmele. Vana reoveepuhasti asendati 2012. aastal AS Merko Infra ja
OÜ Aquatehnika poolt uuega. Vana puhasti rajatiste osas jäeti kasutusele septik, võre ja
reoveepumpla. 

Puhasti  territooriumil  asunud vana protsessimahuti  ning  selle  asemele  paigaldati  uus
kompakte väikepuhasti, milleks on RAITA PA 35 üheliiniline annus-tüüpi puhasti. Puhasti
tehnoseadmed  on  osaliselt  paigaldatud  pinnases  asuvasse  hooldushoonesse.
Orgaaniline  aine  eemaldatakse  bioloogilise  aktiivmudaprotsessi  käigus,  lämmastik
eemaldatakse biolooglise nitrifikatsiooni/ denitrifikatsiooni käigus ja fosfor eemaldatakse
bioloogilise puhastuse ja keemilise sadestamise käigus. 

Puhastil puudub purgimise võimalus. Biokeemiline reovee puhastamise protsess toimub
järgmistes etappides:

• Mehaaniline puhastus koos eelkäitlusega kasutades kruvivõret ning aeratsiooniga
eelkäitlusmahutit;

• Bioloogiline puhastus bioprotsessi teel, setete eemaldamise ja kogumisega;
• Keemiline puhastus fosfori ärastamisega;
• Lõplik puhastus filterväljakul;
• Jääkaktiivmuda  eemaldamine  ning  selle  vedu  töötlemiseks  Türi  linna

reoveepuhastisse. 

Puhasti  maksimaalne  hüdrauliline  koormus  on  kuni  35  m³/24h  jooksul  +  10  m³
eelmahuti  =45 m³/24h ehk  1,87  m³/h.  Maksimaalne  orgaaniline  koormus kuni 14,5
kg/24h jooksul, siseneva BHT7 ligikaudu 200-600 mg/l, 0,42 kg BHT7/m³/24h.

Reoveepuhasti  on  ühendatud  OÜ  Türi  Vesi  kaugjälgimise  süsteemiga.  Puhasti
protsessijuhtimise tehnika asub protsessijuhtimiskilbis.  Elektrilised seadmed: õhupuhur
(Thomas 120, tootlikkusega 7,2 m³/h), kemikalidosaator (RAITA), kulumõõtur asuvad
tehnilises ruumis. Lisaks kasutatakse puhastis kolme pumpa ITT DOMO7, LP pumpa ITT
DOC3, pH reguleerimise dosaatorpumpa, pH kontrollerit RAITA, difuusoreid ABS Nopon
320 (8 tk) ja veetaseme kontrollujukeid. Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga.

Tabel 58: Kirna reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad
Näitaja Piirmäär

erikasutusloal

(mg/l)

Sisenev reovesi

12.03.2014 (mg/l)

Välju heitvesi

26.03.2014

(mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 321 3,4
Hõljuvained 35 140 6
Üldfosfor (Püld) 2,0 9,18 1,09
Üldlämmastik (Nüld) 60,0 78,8 15,0
KHT 125 412 32
pH 7,51 7,33

Allikas: AS Pärnu Vesi, labori reovee analüüs nr 74 ja heitvee analüüs nr 96

Heitvee  analüüsid  võetakse  reoveepuhasti  väljavoolust.  Puhasti  heitvee  suublaks  on
Pärnu jõgi.  Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit.  Kirna-Poaka reoveepuhasti asukoht on
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näidatud skeemil KIRNA. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Türi Vesi väljastatud
vee-erikasutusluba nr L.VV/322649.

7.7.5. Kirna ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Kirna külas asub kaks 2011. aastal paigaldatud ühiskanalisatsiooni ülepumplat. Mõlemad
on kaasaegsed kompaktpumplad. Kirna küla ülepumplate asukohad on näidatud skeemil
KIRNA.

Tabel 59: Kirna küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Pumpla nimi Aadress Kuja

ulatus
(m)

Vooluhulk
(l/s)

Pumpade
võimsus
(P1, kW)

Märkused

Männi ehk
Paide mnt I
ülepumpla

Kirna, Männi  mü 10 - 2x1,7

Kompaktpumpla, kahe
reovee sukelpumbaga ABS
(AS 0530812/2), heas

korras, paigaldatud 2011

Kolgi ehk
Paide mnt II
ülepumpla

Kirna, Kolgi mü 10 - 2x1,7

Kompaktpumpla, kahe
reovee sukelpumbaga ABS
(AS 0530812/2), heas

korras, paigaldatud 2011
Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi 

7.7.6. Kirna ühiskanalisatsiooni torustikud
Kirna küla ühiskanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud skeemil KIRNA. Kirna külas
oli algselt ühiskanalisatsiooniga varustatud Kirna küla keskuses kaks korruselamut ja neli
eramut. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud rajati eramute ja korrusmajade piirkonnas
1970-ndatel aastatel ning rekonstrueeriti majade ja reoveepuhasti vahel 2005. aastal.
2011.  aastal  ühendati  ühiskanalisatsiooniga  Pärnu-Rakvere-Sõmeru  maantee  ääres
asuvad kinnistud. Korrusmajade kanalisatsioon on mitterahuldavas seisukorras ja vajab
rekonstrueerimist, elamute ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres paiknev torustik on
heas või väga heas seisukorras. 

Tabel 60: Kirna küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Kirna kortermajade piirkonnas asuv isevoolne kanal.torustik 
(Dn150asb), mitterahuldavas seisukorras

1970-
ndad

2 190

2
Kirna elamute ja reoveepuhasti vaheline isevoolne kanal.torustik 
(De200pe, De160pe), heas korras

2005 4 400

3
Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres asuv isevoolne 
kanal.torustik (De160pe), väga heas korras

2011 22 850

kokku 28 1 440

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Kirna  külas  asub  reovee  survetorustik  Pärnu-Rakvere-Sõmeru  maantee  ääres.  Kahe
ülepumpla  abil  juhitakse  teeäärsetel  kinnistutel  tekkiv  reovesi  survetorustiku  kaudu
Varjula kinnistu juures asuva voolurahustuskaevuni ning sealt isevoolsena Kirna-Poaka
reoveepuhastisse. 

Tabel 61: Kirna küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Kolgi ülepumpla ja Varjula kinnistu juures asuva 
voolurahutuskaevu vaheline kanal.survetorustik (De90pe), väga 
heas korras

2011 - 310

2
Männi ülepumpla ja Varjula kinnistu juures asuva 
voolurahutuskaevu vaheline kanal.survetorustik (De90pe), väga 
heas korras

2011 - 450

kokku 760
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Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.7.7. Kirna reovee purgimissõlmed
Kirna külas reovee purgimissõlm puudub. Lähimad purgimissõlmed asuvad Oisus, Türi
reoveepuhasti  juures ja  Türi  linnas Linnu tänaval.  Oisu aleviku  purgimissõlme,  Linnu
tänava  purgimissõlme  ja  Türi  reoveepuhasti  juurde  purgitakse  kogu  Türi  valla
territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv ning kogumismahutitesse
kogutav reovesi.  Purgimissõlmede valdajaks ja  purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi
Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  TÜRI-2  ja  Oisu  aleviku
purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil OISU.

7.7.8. Kirna sademeveesüsteemid
Kirna  külas  lahkvoolne  sademeveekanalisatsioon  puudub.  Sademevesi  immutatakse
tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu
Pärnu jõkke. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita.

7.7.9. Kirna ÜVK arendamine
Kirna  külaga  seotud  projektiks  on  Kirna  kortermajade  piirkonna  ühiskanalisatsiooni
rekonstrueerimine. Samuti on kavandatud Kirna-Virika-Änari tee ääres asuvate kinnistute
ühendamine asula ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Kirna külas kavandatud projektid
on näidatud skeemil KIRNA. Projekt numbriga KIR-1 ning teostatavate tööde mahud on
esitatud  täpsemalt  käesoleva  ÜVK  arendamise  kava  investeeringuprojektide
lühiiseloomustuste peatükis.
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7.8. Poaka küla

7.8.1. Poaka ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Poaka ja Kirna külade ühisveevärke varustab joogiveega puurkaev nr 23968. Puurkaev-
pumpla asukoht on esitatud skeemil KIRNA.

Tabel 62: Poaka külas asuva ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed
Puur-
kaevu
numbe

r

Passi
nr

Raja-
mise
aasta

Sügavus,
m; vee-
komplek

s

Projekt-
tootlikkus
m3/h

Staatiline ja
dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline
seisund

23968
2008-
48

2008
41,0;

S
6,1

2,5 ja 8,0;
2003

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Türi Vesi

Puurkaev nr 23968 asub Ülejõe puurkaevu kinnistul. Puurkaev on rajatud 2008. aastal.
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaev asub pumpla
hoones.  Puurkaev-pumpla  seisund  on  hea.  Pumplas  on  olemas  veemõõtja  ja
proovivõtukraan.  Puurkaevu on paigaldatud  Grundfos süvaveepump (tüüp:  SP14A-13;
mudel: A 7100013 /08250023; Q=14 m³/h; H=65m; P=4 kW). Pumplas asub hüdrofor.
Pumplasse on paigaldatud veetöötlusseadmed rauaühendite eemaldamiseks joogiveest.
Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba
nr L.VV/322649. Puurkaevu toorvesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega
nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele lubatust suurema rauaühendite sisalduse
osas.  Peale  veetöötlusseadmeid  võetud  analüüsid  näitavad  aga  joogivee  vastavust
normidele rauaühendite osas (0,02 mg/l, 21.05.2014.a).

7.8.2. Poaka ühisveevärgi torustikud
Poaka  küla  ühisveevärgi  torustike  asukohad  on  esitatud  skeemil  KIRNA.  Poaka  küla
Ülejõe ja Pihlaka elamupiirkondade veetorustikud on rajatud 2008. aastal ning on heas
korras.

Tabel 63: Poaka küla ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Ülejõe piirkonna veetorustik (De63pe, De50pe, De40pe, De32pe),
heas korras

2008 47 1 050

2
Pihlaka piirkonna veetorustik (De63pe, De50pe, De40pe, 
De32pe), heas korras

2008 46 1 040

3
Puhkebaasi ja Jõekalda kinnistute piirkonna veetorustik (De40pe, 
De32pe), heas korras

2008 2 130

kokku 95 2 220

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.8.3. Poaka tuletõrjeveevarustus
Poaka küla tuletõrje veevõtukoht asub Poaka puurkaev-pumpla nr 23968 juures, kuhu
2008. aastal paigaldati kaks 50 m³ suurust veemahutit ning tee äärde rajati veevõtukoht.
Mahutite  õmblused  on  aja  jooksul  hakanud  lekkima  ning  mahutid  vajavad
väljavahetamist.

7.8.4. Poaka ühiskanalisatsiooni reoveepuhasti
Poaka  külas  reoveepuhasti  puudub.  Küla  asub  Kirna-Poaka  reoveekogumisalal  ning
piirkonnas  tekkiv  reovesi  kogutakse  kokku  ning  suunatakse  ülepumpamisega
puhastamiseks Kirna külas asuvasse Kirna-Poaka reoveepuhastisse.
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7.8.5. Poaka ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Poaka külas asub kaks 2008. aastal paigaldatud ühiskanalisatsiooni ülepumplat. Mõlemad
on kaasaegsed kompaktpumplad. Poaka küla ülepumplate asukohad on näidatud skeemil
KIRNA.

Tabel 64: Poaka küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Pumpla nimi Aadress Kuja

ulatus
(m)

Vooluhulk
(l/s)

Pumpade
võimsus
(P1, kW)

Märkused

Ülejõe
ülepumpla

Poaka, Ülejõe vkt 45
naabruses

10 - 2x1,5

Kompaktpumpla, kahe Flyte
AB pumbaga

(3068.180_0830***), heas
korras, paigaldatud 2008

Pihlaka
ülepumpla

Poaka, Pihlaka vkt 20
naabruses

10 - 2x1,5

Kompaktpumpla, kahe Flyte
AB pumbaga

(3068.180_0830***), heas
korras, paigaldatud 2008

Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi 

7.8.6. Poaka ühiskanalisatsiooni torustikud
Poaka küla ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil KIRNA. Poaka
küla Ülejõe ja Pihlaka elamupiirkondade veetorustikud on rajatud 2008. aastal ning on
heas korras.

Tabel 65: Poaka küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Ülejõe piirkonna isevoolne kanal.torustik (De200pe, De160pe), 
heas korras

2008 47 890

2
Pihlaka piirkonna isevoolne kanal.torustik (De200pe, De160pe), 
heas korras

2008 45 800

kokku 1 670

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Poaka  külas  Ülejõe  ja  Pihlaka  piirkondades  tekkiv  reovesi  suunatakse  survetorustiku
kaudu Kirna-Poaka reoveepuhasti juures asuva voolurahustuskaevuni.

Tabel 66: Poaka küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Ülejõe ülepumplast kuni Pihlaka ülepumpla ning Kirna-Poaka 
reoveepuhasti vahelise torustikuni kulgev kanal.survetorustik  
(De110pe), väga heas korras

2008 - 80

2
Pihlaka ülepumpla ja Kirna-Poaka reoveepuhasti juures asuva 
voolurahutuskaevu vaheline kanal.survetorustik (De110pe), väga 
heas korras

2008 - 230

kokku 310

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Lisaks  eeltoodud tabelis  kirjeldatud ühiskanalisatsiooni  survetorustikele  asuvad  Poaka
külas  veel  individuaalsed  survetorustikud  Puhkebaasi  ja  Jõekalda  kinnistutelt  reovee
juhtimiseks Kirna-Poaka reoveepuhastisse. 

7.8.7. Poaka reovee purgimissõlmed
Poaka külas reovee purgimissõlm puudub. Lähimad purgimissõlmed asuvad Oisus, Türi
reoveepuhasti  juures ja  Türi  linnas Linnu tänaval.  Oisu aleviku  purgimissõlme,  Linnu
tänava  purgimissõlme  ja  Türi  reoveepuhasti  juurde  purgitakse  kogu  Türi  valla
territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv ning kogumismahutitesse
kogutav reovesi.  Purgimissõlmede valdajaks ja  purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi
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Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  TÜRI-2  ja  Oisu  aleviku
purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil OISU.

7.8.8. Poaka sademeveesüsteemid
Poaka külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi juhitakse Ülejõe
ja  Pihlaka  elamupiirkondadest  ära  kuivenduskraavidega.  Kraavid  on  mitterahuldavas
seisukorras  ning  need vajavad puhastamist  ja  süvendamist.  Sademevee suublaks  on
Pärnu jõgi. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita.

7.8.9. Poaka ÜVK arendamine
Poaka  külaga  seotud  projektiks  on  seotud  projektiks  on  Ülejõe  ja  Pihlaka  piirkonna
sadeveekraavide  puhastamine.  Poaka  külas  kavandatud  projekt  on  näidatud  skeemil
KIRNA. Projekt numbriga POA-1 ning teostatavate tööde mahud on esitatud täpsemalt
käesoleva  ÜVK  arendamise  kava  investeeringuprojektide  lühiiseloomustuste  peatükis.
Lisaks tuleb võimalusel  teostada olemasolevate kuid lekkivate Poaka küla tuletõrjevee
mahutite väljavahetamine kaasaegsemate plastmahutite vastu.
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7.9. Laupa küla
7.9.1. Laupa ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad

Laupa küla ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev nr 10269. Laupa kooli juures asub
puurkaev nr 17428. Puurkaev-pumplate asukohad on esitatud skeemil LAUPA.

Tabel 67: Laupa külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed
Puur-
kaevu
numbe

r

Passi
nr

Raja-
mise
aasta

Sügavus,
m; vee-
komplek

s

Projekt-
tootlikkus
m3/h

Staatiline ja
dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline
seisund

10269 - 1966
45,0; 
S

38,2 teadmata
Valdaja OÜ Türi Vesi, seisund
rahuldav. 2013.a. paigaldatud
raua-eraldusseadmed.

17428
HGO-
79

1970
14,1;
S

-
1,0 ja 1,09;

2000

Valdajaks on  Laupa Põhikool.
Puurkaev  on  renoveeritud
2000.a.  2012.a.  paigaldatud
raua-eraldusseadmed.

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi

Puurkaev nr 10269 asub Pargi kortermaja maaüksusel. Puurkaev-pumpla rajati 1966.
aastal.  Puurkaevust  varustatakse  Laupa  küla  kortermaju  ning  eramuid  joogiveega.
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 25 meetrit. Puurkaevust põhjavee
ammutamiseks  on  OÜ-le  Türi  Vesi  väljastatud  vee-erikasutusluba  nr  L.VV/322672.
Puurkaevu vesi  vastab sotsiaalministri  31. juuli  2001.a määrusega nr 82 kehtestatud
joogivee kvaliteedi nõuetele, v.a. rauaühendite sisalduse osas (lubatud 0,2 mg/l asemel
1,45 mg/l, 21.08.2013.a). Pumplasse on 2013. aastal paigaldatud rauaeraldusseadmed.

Puurkaev nr 17428 asub koolimaja juures Laupa mõisa maaüksusel. Puurkaev-pumpla
rajati 1970. ning renoveeriti 2000. aastal. Puurkaevus kasutakse süvaveepumpa Garden
Press  (Q=1,2  l/s).  Puurkaevust  varustatakse  joogiveega  ainult  Laupa  Põhikooli.
Koolimajja  sisenevale  veetorule  on  2012.  aastal  paigaldatud  rauaeraldusseadmed.
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit.

7.9.2. Laupa ühisveevärgi torustikud
Laupa  küla  ühisvee  jaotusvõrguga  on  varustatud  kolm  kortermaja  ja  neli  eramut.
Elamute piirkonnas on veetorustik algselt rajatud kuni 1966. aastal hargvõrguna. Hiljem
on kortermaja  piirkonna veetorustik rekonstrueeritud ning vanad torud  asendati  uute
plasttorudega  De40  ja  De32.  Individuaalmajade  piirkonna  torustik  vajab
rekonstrueerimist. Vee välisvõrkude pikkuseks on 530 m. Torustiku haldajaks on OÜ Türi
Vesi. Tarbitava vee koguseid mõõdetakse puurkaevus, samuti on paigaldatud veemõõtjad
tarbijate juurde. Laupa küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil LAUPA.

Tabel 68: Laupa küla ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Laupa küla elamute piirkond kuni Laupa puurkaev-pumplani nr 
10269 (De40pe, De32pe), väga heas korras (v.a. indiv.majade 
piirkond)

1966
2011

9 530

kokku 9 530

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.9.3. Laupa tuletõrjeveevarustus
Tuletõrjevett saab võtta looduslikust tuletõrje veevõtukohast Pärnu jõest,  kuid see on
tähistamata ning pole külmumiskindel. Pärnu jõe kulgemine läbi Laupa küla on esitatud
skeemil LAUPA. Vajalik on rajada nõuetele vastav tuletõrje veevõtu koht.
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7.9.4. Laupa ühiskanalisatsiooni reoveepuhastid
Laupa külas asub kaks reoveepuhastit. Neist esimeses puhastatakse Laupa küla elamutes
tekkiv reovesi ning teises Laupa koolis tekkiv reovesi.

Laupa elamutes tekkiv reovesi puhastatakse biotiikides. Reoveepuhasti koosneb kolmest
järjestikku asetsevast biotiigist üldpindalaga 2860 m². Reoveepuhasti parameetrid (alus
A. Maastik “Veekaitse põllumajanduses”) on: reostuskoormus R= 9,9 kg BHT7 /d ehk
kuni 164 ie.  Järvamaa KKT tellimusel teostatava  maakonna reoveepuhastite heitvee
kontrollseire alusel olid reoveepuhastist loodusesse juhitava heitvee proovide tulemused
IV kvartalis 2006.a heljumi osas 30 mg/l, BHT7 osas 20 mg/l, Nüld osas 8,4 mg/l ja Püld
osas 1,3 mg/l. Reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel aastatel ja regulaarselt hooldatud.
Reoveepuhastil puudub fosforiärastus. 

Tabel 69: Laupa elamute reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad
Näitaja Piirmäär

erikasutusloal

(mg/l)

Sisenev reovesi

3.12.2013 (mg/l)

Väljuv heitvesi

3.12.2013 (mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 66 3,0
Hõljuvained 35 7,2 3,0
Üldfosfor (Püld) - 1,66 0,14
Üldlämmastik (Nüld) - 9,4 1,9
KHT (COD-Cr) 150 45 61

Allikas: Terviseameti Kesklabori analüüsiaktid KL2013/V31096K ja KL2013/V31097K

Heitvee analüüsid võetakse biotiikide väljavoolust.  Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit.
Laupa elamute puhasti heitvee juhtimiseks Laupa ojja on OÜ-le Türi Vesi väljastatud vee-
erikasutusluba  nr  L.VV/322672.  Laupa  elamute  reoveepuhasti  asukoht  on  näidatud
skeemil LAUPA. Lisaks on puhasti suurvee ajal üleujutatud ning ei toimi.

Laupa  küla  teine  reoveepuhasti  asub  Laupa  mõisa  kinnistul  Laupa  Põhikooli  juures.
Mehaanilise  puhastina  kasutatakse  septikut  ning  imbsüsteemi,  lisaks
kohtpuhastusseadmena  köögiploki  rasvapüüdjat.  Laupa  Põhikoolile  on  heitvee
juhtimiseks Pärnu jõkke väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/324645. 

7.9.5. Laupa ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Laupa külas puuduvad reovee ülepumplad.  Perspektiivselt  rajatakse kaks ülepumplat,
millest ühega on edaspidi võimalik suunata Laupa elamute reoveepuhastile Laupa koolis
tekkiv  reovesi  ning  teine  oleks  tõstepumplaks  ja  puhastile  edasisuunajaks
individuaalmajade piirkonnast kokku kogutavale reoveele. 

7.9.6. Laupa ühiskanalisatsiooni torustikud
Laupa küla ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil LAUPA. Laupa
külas  paikneb  kaks  eralditoimivat  ühiskanalisatsiooni  süsteemi.  Laupa  elamutest  on
ühiskanalisatsiooniga  liidetud  kolm  kortermaja.  Ühiskanalisatsioon  on  rajatud  1970-
ndatel  aastatel  ja  rekonstrueeritud  2008-2009.  Isevoolsete  kanalisatsioonitorustike
pikkuseks  on  0,4  km  ning  kogutav  reovesi  suunatakse  biotiikidesse.  Kortermajade
piirkonnas  asuv  ühiskanalisatsioon  on  mitmes  osas  rekonstrueeritud  ning  endised
kogumiskaevud likvideeritud. Individuaalelamud ei ole ühiskanalisatsiooniga ühendatud.
Teine kanalisatsioonisüsteem (s.h reoveepuhastit) asub Laupa Põhikooli juures. Põhikooli
väliskanalisatsiooni pikkuseks on 35 meetrit ning kanalisatsioon on rahuldavas olukorras.

Tabel 70: Laupa küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud
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Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Laupa elamute isevoolne kanal.torustik (Dn160asb, Dn200ker), 
heas seisukorras

Raj.
1970-
ndad,
rek.

2008-
2009

3 380

2
Laupa kooli isevoolne kanal.torustik (Dn200asb), rahuldavas 
seisukorras

Raj.
1970,

rek 1999
1 35

kokku 4 415

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.9.7. Laupa reovee purgimissõlm
Laupa külas reovee purgimissõlm puudub. Lähimad purgimissõlmed asuvad Oisus, Türi
reoveepuhasti  juures ja  Türi  linnas Linnu tänaval.  Oisu aleviku  purgimissõlme,  Linnu
tänava  purgimissõlme  ja  Türi  reoveepuhasti  juurde  purgitakse  kogu  Türi  valla
territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv ning kogumismahutitesse
kogutav reovesi.  Purgimissõlmede valdajaks ja  purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi
Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  TÜRI-2  ja  Oisu  aleviku
purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil OISU.

7.9.8. Laupa sademeveesüsteemid
Laupa  külas  lahkvoolne  sademeveekanalisatsioon  puudub.  Sademevesi  immutatakse
tiheasustuspiirkonnas  haljasaladele  või  suunatakse  ära  väiksemate  kuivenduskraavide
kaudu Pärnu jõkke. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita.

7.9.9. Laupa ÜVK arendamine
Laupa  külaga  seotud  projektideks  on  Laupa  küla  ühiskanalisatsiooni  ja  ühisveevärgi
rekonstrueerimine,  reoveepuhasti  rekonstrueerimine  ja  Laupa  kooli
reoveepuhastussüsteemi  tõhustamine.  Laupa  külas  kavandatud projektid  on  näidatud
skeemil LAUPA. Projektid numbriga LAU-1 kuni LAU-2 ning teostatavate tööde mahud on
esitatud  täpsemalt  käesoleva  ÜVK  arendamise  kava  investeeringuprojektide
lühiiseloomustuste peatükis.
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7.10. Metsaküla

7.10.1. Metsaküla ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Metsaküla ühisveevärki varustab joogiveega Metsaküla I puurkaev nr 17308. Puurkaevu
kõrval  asub  ka  Metsaküla  II  puurkaev,  mida  kasutatakse  Metsaküla  suurfarmi
varustamiseks veega. Puurkaev-pumpla asukoht on esitatud skeemil METSAK.

Tabel 71: Metsakülas asuva ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed
Puur-
kaevu
numbe

r

Passi
nr

Raja-
mise
aasta

Sügavus,
m; vee-
komplek

s

Projekt-
tootlikkus
m3/h

Staatiline ja
dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline
seisund

17308
HGO-
38

2000
80,0; 

S
- teadmata

Metsaküla  I  pk,  valdaja  OÜ
Estonia, seisund  rahuldav.

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi

Puurkaev nr 17308 asub Metsaküla suurfarmi kõrval.  Puurkaev-pumpla rajati  2000.
aastal. Kaev asub hoones, hoone seisund rahuldav. Pumplas on veemõõtja ja kasutatakse
süvaveepumpa 166F40. Keskmine pumbatud vee kogus ööpäevas elanikele on 2,5 m³/d
ja farmile 27,5 m³/d.  Pumplas asuvad veetöötlusseadmed rauaühendite eemaldamiseks
joogiveest. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust
põhjavee  ammutamiseks  on  OÜ-le  Estonia  väljastatud  keskkonnakompleksluba  nr
KKL/317495. Puurkaevu vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82
kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, v.a. rauaühendite sisalduse osas (lubatud 0,2
mg/l asemel 0,37 mg/l, 21.05.2008.a).

7.10.2. Metsaküla ühisveevärgi torustikud
Metsaküla  veetorustik  ühendab  Metsaküla  kompaktselt  hoonestatud  piirkonna
individuaalelamuid puurkaev-pumplaga nr 17308. Torustiku pikkuseks on 2 km. 1970-
ndatel  rajati torustik hargvõrguna, kasutades 65 või 100 mm läbimõõduga malmtoru.
2009.-2010.  aastal  paigaldati  vanade  torude  sisse  väiksema läbimõõduga plasttorud.
Metsaküla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil METSAK.

Tabel 72: Metsaküla ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Elamute piirkonna veetorustik (De50pe, De40pe), heas 
seisukorras

2007-
2010

12 960

kokku 12 960

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.10.3. Metsaküla tuletõrjeveevarustus
Metsaküla elamute piirkonnas tuletõrje veevõtukoht puudub. Lähim tuletõrje veevõtukoht
asub  Oisu  alevikus  Pargi  tänaval.   Oisu  aleviku  tuletõrje  veevõtukohad  on  esitatud
skeemil OISU. Vajalik on rajada nõuetele vastav tuletõrje veevõtu koht.

7.10.4. Metsaküla ühiskanalisatsiooni reoveepuhastid
Metsaküla  reoveepuhasti  asub  Metsaküla  elamu  läheduses,  Hindreku  oja  kaldal.
Metsaküla  ühiskanalisatsiooni  kaudu  puhastini  suunatud  reovesi  puhastatakse  ühes
biotiigis kogupindalaga 1300 m². 

Puhasti heitvee suublaks on  Hindreku oja. Perspektiivselt on kavas puhasti sulgeda ning
suunata ülepumpla  ja  survetorustiku kaudu Metsakülas  tekkiv  reovesi  puhastamiseks
Oisu reoveepuhastisse. 
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Biotiikidesse siseneva reovee ning sealt väljuva heitvee reostusnäitajate kohta andmed
puuduvad.  Puhasti  kuja  ulatus  on  50  meetrit.  Metsaküla  reoveepuhasti  asukoht  on
näidatud skeemil METSAK. 

7.10.5. Metsaküla ühiskanalisatsiooni ülepumplad

Tabel 74: Metsaküla ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Pumpla nimi Aadress Kuja

ulatus
(m)

Vooluhulk
(l/s)

Pumpade
võimsus
(P1, kW)

Märkused

Metsaküla
ülepumpla

Metsakülas, Männi
kinnistu juures

10
andmed
puuduvad

andmed
puuduvad

Pumpla on korrastatud
2007. aastal. 

Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi 

7.10.6. Metsaküla ühiskanalisatsiooni torustikud
Metsaküla  ühiskanalisatsiooni  torustike  paiknemine  on  näidatud  skeemil  METSAK.
Metsakülas  on  ühiskanalisatsiooniga  ühendatud  ühepereelamud.  Isevoolne
kanalisatsioonitorustik rajatud 1970-ndatel aastatel malmtorudest, kuid sellest hoolimata
veel heas seisukorras. Ühiskanalisatsiooni kaudu suunatakse elamute piirkonnas tekkiv
reovesi läbi ületõstepumpla bioloogiliseks puhastamiseks Metsaküla biotiiki. 

Tabel 75: Metsaküla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Elamute piirkonna isevoolne kanal.torustik (Dn150malm), heas 
seisukorras

1970-
ndad

12 845

kokku 12 845

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Metsakülas puuduvad kanalisatsiooni survetorustikud. Perspektiivselt on plaanis rajada
survetorustik Metsaküla ülepumplast kuni Oisu reoveepuhastini.

7.10.7. Metsaküla reovee purgimissõlm
Metsakülas reovee purgimissõlm puudub. Lähimad purgimissõlmed asuvad Oisus, Türi
reoveepuhasti  juures ja  Türi  linnas Linnu tänaval.  Oisu aleviku  purgimissõlme,  Linnu
tänava  purgimissõlme  ja  Türi  reoveepuhasti  juurde  purgitakse  kogu  Türi  valla
territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv ning kogumismahutitesse
kogutav reovesi.  Purgimissõlmede valdajaks ja  purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi
Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  TÜRI-2  ja  Oisu  aleviku
purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil OISU.

7.10.8. Metsaküla sademeveesüsteemid
Metsakülas  lahkvoolne  sademeveekanalisatsioon  puudub.  Sademevesi  immutatakse
tiheasustuspiirkonnas  haljasaladele  või  suunatakse  ära  kuivenduskraavide  kaudu.
Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita.

7.10.9. Metsaküla ÜVK arendamine
Metsaküla  seotud  projektiks  on  Metsküla  ühiskanalisatsiooni  ühendamine  Oisu
reoveepuhastiga. Metsakülas kavandatud projekt on näidatud skeemil METSAK. Projekt
numbriga MET-1 ning teostatavate tööde mahud on esitatud täpsemalt käesoleva ÜVK
arendamise kava investeeringuprojektide lühiiseloomustuste peatükis.
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7.11. Taikse küla

7.11.1. Taikse ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Taikse  küla  ühisveevärki  varustab  joogiveega puurkaev  nr  12513 ja  veetöötlusjaam.
Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama asukohad on esitatud skeemil TAIKSE.

Tabel 76: Taikse külas asuva ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed
Puur-

kaevu

numbe

r

Passi

nr

Raja-

mise

aasta

Sügavus,

m; vee-

komplek

s

Projekt-

tootlikkus

m3/h

Staatiline ja

dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline

seisund

12513 87 1990
55,0; 
S

6,0 teadmata

Valdaja OÜ Türi Vesi, seisund
hea.  Fe  ja  NH4 ühendeid
lubatust  rohkem.  Rekonst-
rueeritud 2013.

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi

Puurkaev nr 12513 asub Taikse külas Pumbamaja maaüksusel. Puurkaev-pumpla rajati
1990.aastal  ning  rekonstrueeriti  2013.  aastal.  Puurkaevus  asub  sujuvkäivitiga
süvaveepump  Grundfos  SP8A-10  (P=1,5  kW,  Q=6,0  m³/h,  H=45mVs).  Puurkaevust
põhjavee  ammutamiseks  on  OÜ-le  Türi  Vesi  väljastatud  vee-erikasutusluba  nr
L.VV/324759. Puurkaevu vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82
kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, v.a. rauaühendite sisalduse osas (lubatud 0,2
mg/l  asemel  1,490  mg/l,  2013.a,  protokoll  nr  KL2013/V24553K)  ja  ammooniumi
sisalduse  osas  (lubatud  0,5  mg/l  asemel  1,4  mg/l,  2013.a,  protokoll  nr
KL2013/V24553K).  Lisaks  on  lubatud  piirmäära  lähedal  mangaaniühendite  osakaal
toorvees (lubatud 50 µg/l, tegelik 37 µg/l). Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala
ulatusega 50 meetrit. 

Taikse veetöötlusjaam. Pumbamaja kinnistul puurkaevu nr 12513 juures asub Taikse
veetöötlusjaam. 2013. aastal veetöötlusjaam rekonstrueeriti. Jaama paigaldati seadmed
raua-, mangaani- ja ammooniumiühendite eemaldamiseks joogiveest. Töid teostasid AS
Paide  MEK  ja  OÜ  Miridon.  Varasemalt  rajatud  tellisseinte  ning  madala  kahepoolse
viilkatusega  hoonesse  paigaldati  uued  veetöötlus-  ning  survestõsteseadmed  ja
juhtautomaatika. Hoone soojustati mineraalvilla ning kaeti terasest seinaprofiiliga. Katus
kaeti terasprofiilist kattega. Olemasolev raudbetoon lintvundament soojustati ning kaeti
tsementkiudplaadiga. Pumbamaja kinnistul varasemalt asunud 200 m³ suurune terasest
veemahuti likvideeriti. Jaam on ümbritsetud piirdeaiaga. Juurdesõit hoonele toimub Oisu-
Kärevere-Taikse teelt.

Veetöötlusjaamas  toimub  toorvee  surveline  aereerimine  kompressoriga  GIS  TOP-
300/100/CAR/M  koos  100  L  suruõhupaagiga.  Aereeritud  toorvesi  kogutakse  2m³
suurusesse kontaktmahutisse (tootja Elbi, tüüp: CV-2000, vertikaalne). Kontaktmahutist
suunatakse toorvesi kahe II-astme survetõstepumbaga Grundfos CM3-7 (P=2x0,85 kW)
tootlikkusega Qmaxh=4,0 m³/h kahte survefiltrisse AQ21S (2x1,5=3,0 m³/h) raua- ning
mangaaniühendite  eemaldamiseks  ning  sealt  omakorda  filtreeritud  vee  kogumiseks
mahutisse  suurusega  2  m³  (tootja  Elbi,  tüüp:  CV-2000,  vertikaalne).  Survefiltrite
filtermaterjaliks  on  kruus  +  kvartsliiv  +  katalüütiline  täidis  Aquamandix.
Veetöötlusjaamas asuvad kaks III-astme survetõstepumpa Grundfos CM3-7 (P=2x0,85
kW) tootlikkusega Qmaxh=5,0 m³/h, mis suunavad puhastatud joogivee kogumismahutist
asula  ühisveevõrku.  Jaamas  asuvad  lisaks  veel  kaks  paralleelselt  töötavat
aktiivsöefilterseadet (tüüp: AC16P, tootlikkus: 2x2,0=4,0 m³/h), mis eemaldavad veest
naatriumhüpokloriidi ja ammooniumi reageerimisel tekkinud ühendid. Desinfitseerimiseks
on  vastavalt  vajadusele  ettenähtud  NaOCl-lahuse  doseerimise  seade  AQUA  S.p.A
dosaatorpumbaga  HC100  (P=0,2kW).  Veetöötlusjaamas  asuvad  kolm  impulsandurga
Zenner  veearvestit  (mudel:  MTK-I-N,  tüüp:  Qn6).  Lisaks  on  paigaldatud  kuulkraanid
veeproovide  võtmiseks  toorveetorustikule,  vahetult  peale  filterseadmeid  ning  enne ja
peale  aktiivsöefiltreid  olevale  torustikule.  Jaama  on  paigaldatud  veekäitluse
automaatikaseadmed koos kontrollerite ning survetõstepumpade sagedusmuunduritega.
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Veetöötlusfiltrite  pesuvesi  immutatakse  väljaspool  puurkaevu  sanitaarkaitse  ala  läbi
filterväljaku pinnasesse.

7.11.2. Taikse ühisveevärgi torustikud
Taikse küla  ühisveevärgi  torustike asukohad on  esitatud skeemil  TAIKSE. Taikse  küla
ühisveevärk on rajatud 1970-80-ndatel aastatel hargvõrguna. Aastatel 2004 kuni 2006
ühisveevärk rekonstrueeriti ning vana torustiku sisse paigaldati väiksema läbimõõduga
plasttorustik. 

Tabel 77: Taikse küla ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1 Taikse küla veetorustik (De50pe, De40pe), heas korras
2004-
2006

7 420

kokku 7 420

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.11.3. Taikse tuletõrjeveevarustus
Taikse külas tuletõrje veevõtukoht puudub. Perspektiivselt on kavas paigaldada 108 m³
suurune  tuletõrjevee  mahuti  Kultuurimaja  maaüksusele.   Perspektiivne  tuletõrjevee-
võtukoht on esitatud skeemil TAIKSE.

7.11.4. Taikse ühiskanalisatsiooni reoveepuhastid
Taikse  külas  Biopuhasti  kinnistul  asus  varasemalt  1996.aastal  rajatud  CLAREC-tüüpi
reoveepuhasti. Reoveepuhasti projektvõimsuseks oli reovee vooluhulgaga Q=8m³/h ehk
27m³/d  ja  reostuskoormusega R= 8,5  kg  BHT7 /d  ehk  kuni 141 IE.  Järvamaa KKT
tellimusel  teostatava   maakonna  reoveepuhastite  heitvee  kontrollseire  alusel  olid
reoveepuhastist  loodusesse  juhitava  heitvee  proovide  tulemused  III  kvartalis  2006.
aastal heljumi osas 61 mg/l, BHT7 osas 110 mg/l, Nüld osas 98,3 mg/l ja Püld osas 3,3
mg/l.  2010.  aastal  paigaldati  endise  reoveepuhasti  asemele  septik  ja  filterväljak.
Reoveepuhasti kuja ulatus on 25 meetrit.

Reoveepuhasti  valdajaks  on  OÜ  Türi  Vesi.  Reoveepuhasti  suublaks  on  Pärdi  (ehk
Punnisaare) kraav.  Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Türi  Vesi väljastatud vee-
erikasutusluba nr L.VV/322649.

Tabel 78: Taikse reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad
Näitaja Piirmäär

erikasutusloal
(mg/l)

Sisenev reovesi
18.02.2014 (mg/l)

Väljuv heitvesi
18.02.2014
(mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 331 7,9
Hõljuvained 35 142 14
Üldfosfor (Püld) 1,5 20 1,07
Üldlämmastik (Nüld) - 136 10,1
KHT 150 560 30
pH 6-9 8,0 7,18

Allikas: AS Pärnu Vesi, labori reovee analüüs nr 45 ja heitvee analüüs nr 48

Reoveepuhasti  ei  vasta  Vabariigi  Valitsuse  29.  novembri  2012.  a  määrusega  nr  99
kehtestatud “Reovee puhastamise ning heit-  ja sademevee suublasse juhtimise kohta
esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete
täitmise  kontrollimise  meetmed”  (RT  I,  04.12.2012,  1)  nõuetele  suurvee  ajal,  sest
puhasti on kraavi üleujutuse tõttu uppunud olekus ja loodusesse suunatav puhastatud
heitvesi ei vasta vee-erikasutusloaga kehtestatud nõuetele. Taikse reoveepuhasti vajab
rekonstrueerimist  ning  puhasti  suublaks  olev  kraav  vajab  korrastamist.  Taikse
reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil TAIKSE.
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7.11.5. Taikse ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Taikse külas asub ülepumpla Taikse Biopuhasti kinnistul, reoveepuhasti kõrval. Pumpla
asukoht on näidatud skeemil TAIKSE.

Tabel 79: Taikse küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Pumpla nimi Aadress Kuja

ulatus
(m)

Vooluhulk
(l/s)

Pumpade
võimsus
(P1, kW)

Märkused

Taikse 
ülepumpla

Taikse, Biopuhasti
kinnistu

10 3,33 1,64
Pumpas asub sukelpump

ABS TYP PIR 12/2P
Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi 

7.11.6. Taikse ühiskanalisatsiooni torustikud
Taikse küla ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil TAIKSE. Taikse
küla  ühiskanalisatsiooniga  on  ühendatud  neli  korrusmaja,  rahvamaja  ja  26  eramut.
Torustik  on  algselt  rajatud  1970-ndatel  aastatel  asbotsement-torudest.  2010.aastal
torustik  osaliselt  rekonstrueeriti  ning  ühiskanalisatsiooni  laiendati  küla  kompaktselt
hoonestatud piirkonnas. 

Tabel 80: Taikse küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Taikse küla isevoolne kanal.torustik (De160pe, Dn200asb), heas 
seisukorras

1970-
ndad
2010

31 910

kokku 31 910

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.11.7. Taikse reovee purgimissõlm
Taikse külas reovee purgimissõlm puudub. Lähimad purgimissõlmed asuvad Oisus, Türi
reoveepuhasti  juures ja  Türi  linnas Linnu tänaval.  Oisu aleviku  purgimissõlme,  Linnu
tänava  purgimissõlme  ja  Türi  reoveepuhasti  juurde  purgitakse  kogu  Türi  valla
territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv ning kogumismahutitesse
kogutav reovesi.  Purgimissõlmede valdajaks ja  purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi
Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  TÜRI-2  ja  Oisu  aleviku
purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil OISU.

7.11.8. Taikse sademeveesüsteemid
Taikse  külas  lahkvoolne  sademeveekanalisatsioon  puudub.  Sademevesi  immutatakse
tiheasustuspiirkonnas  haljasaladele  või  suunatakse  ära  kuivenduskraavide  kaudu.
Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita.

7.11.9. Taikse ÜVK arendamine
Taikse külaga seotud projektideks on reoveepuhasti ja ülepumpla rekonstrueerimine ning
suubla korrastamine ning tuletõrje veehoidla rajamine. Taikse külas kavandatud projektid
on näidatud skeemil TAIKSE. Projektid numbritega TAI-1 kuni TAI-2 ning teostatavate
tööde  mahud  on  esitatud  täpsemalt  käesoleva  ÜVK  arendamise  kava
investeeringuprojektide lühiiseloomustuste peatükis.
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7.12. Türi-Alliku küla

7.12.1. Türi-Alliku ühisveevärgi puurkaevud ja pumplad
Türi-Alliku küla kortermajade piirkonna ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev nr
10472,  Kelmiküla  tee  piirkonnas  asuvate  individuaalelamute  ühisveevärki  varustab
joogiveega puurkaev nr 17333 ning Veskisilla tee elamuid puurkaev nr 10282. Lisaks
asuvad  Türi-Alliku  külas  Türi  linna  põhjaveehaarde  puurkaevud  nr  50380,  51963 ja
51964. Kõigi kolme puurkaevu vesi juhitakse toorveetorustiku kaudu Türi linnas Põhja-
Puiestee  tn  15  asuvasse  veetöötlusjaama.  Puurkaev-pumplate  asukohad  on  esitatud
skeemil TALLIK.

Tabel 81: Türi-Alliku külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed
Puur-

kaevu

numbe

r

Passi

nr

Raja-

mise

aasta

Sügavus,

m; vee-

komplek

s

Projekt-

tootlikkus

m3/h

Staatiline ja

dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline

seisund

10472 4194 1976
80,0; 

S
9,0

tootlikkus
alandusega 

3,7 m

Valdaja  OÜ  Türi  Vesi,  vajab
rekonstrueerimist.

17333 -
1970-
ndad

40,0;
S

3,6
andmed
puuduvad

Valdjaks  on  OÜ  Türi  Vesi,
seisund hea.

10282 5328 1984
108,0;

O
- -

Valdjaks  on  Veskisilla  tee
elanikud, seisund rahuldav.

50380 - 2011
35,6;
S-O

60,1
tootlikkus

alandusega 
0,7 m

Valdajaks  Türi  Vesi  OÜ.
Kuulub  Türi  linna  vee-
haardesse, seisund väga hea.

51963 - 2013
35,0;
S-O

68,4
tootlikkus

alandusega 
3,4 m

Valdajaks  Türi  Vesi  OÜ.
Kuulub  Türi  linna  vee-
haardesse, seisund väga hea.

51964 - 2013
35,0;
S-O

79,9
tootlikkus

alandusega 
2,8 m

Valdajaks  Türi  Vesi  OÜ.
Kuulub  Türi  linna  vee-
haardesse, seisund väga hea.

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi

Puurkaev  nr  10472 asub  Pumbamaja  maaüksusel.  Puurkaev-pumpla  rajati  1976.
aastal.  Puurkaevu ümber  kehtib  sanitaarkaitseala  ulatusega  50 meetrit.  Puurkaevust
põhjavee  ammutamiseks  on  OÜ-le  Türi  Vesi  väljastatud  vee-erikasutusluba  nr
L.VV/322649. Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrusega nr 82
kehtestatud joogivee kvaliteedi  nõuetele rauaühendite (lubatud 0,2 mg/l  asemel 0,67
mg/l,  22.09.1997.a)  ja  ammooniumiühendite  (lubatud  0,5  mg/l  asemel  0,6  mg/l,
22.09.1997.a) sisalduse osas.

Puurkaev nr 17333 asub Kelmiküla tee  10 kinnistu kõrval.  Puurkaev-pumpla  rajati
1970-ndate  aastate  lõpus.  Puurkaevu  ümber  kehtib  sanitaarkaitseala  ulatusega  50
meetrit, kuid tegelikkuses on sanitaarkaitseala tagatud 20 meetri ulatuses. Puurkaevust
põhjavee  ammutamiseks  on  OÜ-le  Türi  Vesi  väljastatud  vee-erikasutusluba  nr
L.VV/324759. 

Puurkaev  nr  10282 asub  Veskisilla  teel.  Puurkaev-pumpla  rajati  1984.  aastal.
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit,  kuid tegelikkuses on
sanitaarkaitseala  tagatud  30  meetri  ulatuses.  Puurkaevu  kasutavad  Veskisilla  tee
elanikud piirkonna individuaalelamute varustamiseks joogiveega. Andmed puurkaevu vee
kvaliteedi  kohta  puuduvad.  Keskkonnaregistris  on  puurkaevu  asukohaks  ekslikult
märgitud Kirna küla.

Puurkaev nr 50380 on üks kolmest Türi linna põhjaveehaarde puurkaevust. Pumplas
asub  veearvesti  ja  kraan  veeproovide  võtmiseks.  Puurkaevu  ümber  kehtib
sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le
Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322649.

Puurkaev nr 51963 on üks kolmest Türi linna põhjaveehaarde puurkaevust. Pumplas
asub  veearvesti  ja  kraan  veeproovide  võtmiseks.  Puurkaevu  ümber  kehtib
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sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le
Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322649.

Puurkaev nr 51964 on üks kolmest Türi linna põhjaveehaarde puurkaevust. Pumplas
asub  veearvesti  ja  kraan  veeproovide  võtmiseks.  Puurkaevu  ümber  kehtib
sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le
Türi Vesi väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/322649.

7.12.2. Türi-Alliku ühisveevärgi torustikud
Türi-Alliku  külas  asuvad  kolm  eralditoimivat  ühisveevärki  (vt  skeem  TALLIK).  Küla
kirdepoolseimas  osas  paiknevad korterelamud (kuus kortermaja,  kauplus  ja  maantee
äärsed  individuaalelamud)  saavad  oma  tarbevee  puurkaevust  nr  10472.  Türi-Alliku
kortermajade ühisveevärgi torustik on rajatud 1976-ndal aastal  hargvõrguna ning see
rekonstrueeriti  2004  –  2006.  aastal.  2013.aastal  parendati  veelkord  torustikke  ning
veevärk  ehitati  ümber  ringtoite  süsteemile.  Algselt  kasutati  torumaterjalina  Dn80  ja
Dn100  survemalmist  toru,  millesse  hiljem  tõmmati  väiksema  läbimõõduga  (De50  ja
De40) plasttoru. Ühisvee jaotusvõrgu haldaja on OÜ Türi Vesi, vee-ettevõtja andmeil on
keskmine tarbevee kogus 27 m³/d ning veekadu ligikaudu 10%.

Teine eraldiseisev veevarustussüsteem asub Türi-Alliku Kelmiküla piirkonnas, millega on
ühendatud 10 individuaalmaja. Veetorustik on renoveeritud aastatel 2003 kuni 2004, s.t
torustik vahetatud plasttoru vastu, majaühendused varustatud siibritega. Ühisveevärgi
haldajaks on OÜ Türi Vesi.

Kolmas veevärk asub küla edelaosas Veskisilla teel, millega on ühendatud 6 tarbijat ning
mis saab joogivee puurkaevust nr 14529. Veetorustiku pikkuseks on 350 meetrit ning
veetorustikud  on  rajatud  De40  plasttorust.  Vee  jaotusvõrgu  seisukorra  kohta  teave
puudub. Puurkaevu ja ühisvee jaotusvõrgu omanikuks on Türi vald ja selle valdajaks on
eramute omanikest koosnev ühisus, keskmine veetarve veevõrgust on 1,0 m³/d.

Türi-Alliku lasteaed, mis asub Pärnu jõe vasakul kaldal, saab oma tarbevee Alliku sigala
puurkaevust nr 10275. Lasteaed ühendatakse perspektiivselt Türi-Alliku ühisveevärgiga
(vt projekt TÜA-3).

Tabel 82: Türi-Alliku küla ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Korterelamute piirkond kuni Türi-Alliku puurkaev-pumplani nr 
10472 (De80malm, De50pe; De40pe), heas korras

1976;
Rek.
2004-
2006

8 850

2
Kelmiküla piirkond kuni puurkaev-pumplani nr 17333 (De50pe; 
De40pe), heas korras

Rek.
2003-
2004

10 320

3
Veskisilla tee piirkond kuni puurkaev-pumplani nr 14529 
(De40pe), seisukord teadmata

1998 6 350

kokku 24 1 520

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.12.3. Türi-Alliku tuletõrjeveevarustus
Tuletõrjevett saab  võtta looduslikust tuletõrje veevõtukohast Pärnu jõest,  kuid see on
tähistamata  ning  pole  külmumiskindel.  Türi-Alliku  küla  perspektiivseks  tuletõrje
veevõtukohaks on ettenähtud kortermajade piirkonda Alliku teele paigaldatav 130 m³
suurune veemahuti, mis on esitatud skeemil TALLIK.
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7.12.4. Türi-Alliku ühiskanalisatsiooni reoveepuhasti
Türi-Alliku külas reoveepuhasti puudub. Küla asub Türi reoveekogumisalal ning piirkonnas
tekkiv  reovesi  kogutakse  kokku  ning  ülepumpamisega  Türi  linna  ühiskanalisatsiooni,
misjärel see puhastatakse koos linna reoveega Türi linna reoveepuhastis.

7.12.5. Türi-Alliku ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Türi-Alliku  külas  asub  neli  reovee  ülepumplat,  mis  on  näidatud  skeemil  TALLIK.
Rekonstrueerimist vajab küla peamine ehk Kaljundi pumpla, mille kaudu suunatakse Türi
linna ühiskanalisatsiooni edasi kogu Türi-Alliku piirkonnas tekkiv reovesi.  

Tabel 83: Türi-Alliku küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad
Pumpla nimi Aadress Kuja

ulatus
(m)

Vooluhulk
(l/s)

Pumpade
võimsus
(P1, kW)

Märkused

Türi-Alliku
ülepumpla

Alliku tee 4 kinnistu
juures 

10 18,8 2x3,4
Kahe ABS AS 0840 pumbaga
kompaktpumpla, pumpla

seisund on hea.

Lasteaia
ülepumpla

Keskuse kinnistu ehk
lasteaia juures

10 14,7 1,7
Sukelpump ABS TYP
AS0840-118-S112./2.
Pumpla on heas korras.

Termorani
ülepumpla

Termorani kinnistu 10 - - Pumpla on heas korras.

Kaljundi
ülepumpla

Veskisilla tee 20 13,0 2x7,0

Kaks sukelpumpa Sarlin
S1074. Pumpla on

amortiseerunud ja vajab
rekonstrueerimist.

Silla mü
ülepumpla

Silla mü kõrval 10 4,3 0,55
Pump Lowara DOMO7VXT/B

heas korras.
Allikas: konsultant, OÜ Türi Vesi 

7.12.6. Türi-Alliku ühiskanalisatsiooni torustikud
Türi-Alliku küla ühiskanalisatsiooni  torustike paiknemine  on  näidatud  skeemil  TALLIK.
Türi-Alliku kanalisatsioon on rajatud 1970-ndatel aastatel ning järgnevate aastakümnete
jooksul  on  laienenud  vastavalt  küla  arengule.  1997.  aastal  on  küla
kanalisatsioonitorustikke  ligikaudu  1,2  km  ulatuses  uuendatud.  2013.  aastal
rekonstrueeriti  osaliselt  Alliku  tee  kortermajade  piirkonnas  asuv  isevoolne
kanalisatsioonitorustik.  Kanalisatsiooniga  on  varustatud  Türi-Alliku  korruselamud,
osaliselt  maantee  äärsed  individuaalelamud,  lasteaed,  Kelmiküla  ja  Veskisilla  eramud
ning  Veskisilla  motell.  Kanalisatsioonitorustike  pikkuseks  on  3,25  km.  Türi-Alliku
piirkonna kanalisatsiooniga varustatud rajatiste reovesi suunatakse ülepumpamise teel
Türi  linna  kanalisatsioonivõrku.  Kuus  suunatakse  Türi-Alliku  külast  Türi  linna
kanalisatsiooni keskmiselt 385 m³ reovett.

Tabel 84: Türi-Alliku küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Korterelamute piirkonna isevoolne kanal.torustik (De160pe), 
osaliselt heas korras, valdavas osas vajab rekonstrueerimist

1975-
1982,
1997
2013

11 960

2
Kelmiküla tee ja Veskisilla tee isevoolne kanal.torustik (De200pe),
heas korras

Rek.
2000-
2004

12 750

kokku 33 1 710

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

Tabel 85: Türi-Alliku küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud
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Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Türi-Alliku ülepumpla ja Veskisilla tee juures asuva 
voolurahutuskaevu vaheline kanal.survetorustik (De110pe), heas 
korras

1998 - 850

2
Lasteaia ülepumpla ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee vaheline 
kanal.survetorustik (De110pe), heas korras

2004 - 140

3
Termorani ülepumpla ja Kaljundi ülepumpla vaheline 
kanal.survetorustik (De110pe), heas korras

2010 - 340

5
Kaljundi ülepumpla ja Türi linnas Luha tänaval asuva 
voolurahustuskaevu vaheline kanal.survetorustik (De160pe), heas
korras

2012 - 710

kokku 2 040

Allikas: konsultant, Türi Vesi OÜ

7.12.7. Türi-Alliku reovee purgimissõlm
Türi-Alliku külas reovee purgimissõlm puudub. Lähimad purgimissõlmed asuvad Oisus,
Türi reoveepuhasti juures ja Türi linnas Linnu tänaval. Oisu aleviku purgimissõlme, Linnu
tänava  purgimissõlme  ja  Türi  reoveepuhasti  juurde  purgitakse  kogu  Türi  valla
territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv ning kogumismahutitesse
kogutav reovesi.  Purgimissõlmede valdajaks ja  purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi
Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on  näidatud  skeemil  TÜRI-2  ja  Oisu  aleviku
purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil OISU.

7.12.8. Türi-Alliku sademeveesüsteemid
Türi-Alliku külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse
tiheasustuspiirkonnas  haljasaladele  või  suunatakse  ära  väiksemate  kuivenduskraavide
kaudu Pärnu jõkke. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita.

7.12.9. Türi-Alliku ÜVK arendamine
Türi-Alliku  külaga  seotud  projektideks  on  ÜVK  laiendamine  Pärnu-Rakvere  mnt
piirkonnas, puurkaevude hoonete ja veetöötlusseadmete rekonstrueerimine, Türi-Alliku
lasteaia,  Veskisilla  ja  Kelmiküla   piirkondade  ühisveevärkide  ühendamine,  tuletõrje
veehoidla  rajamine  ning  Kaljundi  reoveepumpla  rekonstrueerimine.  Türi-Alliku  külas
kavandatud projektid on näidatud skeemil TALLIK. Projektid numbritega TÜA-1 kuni TÜA-
5 ning teostatavate tööde mahud on esitatud täpsemalt käesoleva ÜVK arendamise kava
investeeringuprojektide lühiiseloomustuste peatükis.

85



Türi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2014-2026

7.13. Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külad
7.13.1. Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade ühisveevärgi puurkaevud

ja pumplad
Änari küla ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev nr 17217, Kolu küla ühisveevärki
puurkaev  nr  10493  ja  Ollepa  küla  ühisveevärki  puurkaev  nr  17342.  Pala  külas
ühisveevärgi puurkaev puudub. Puurkaevude asukohad on näidatud skeemidel ÄNARI,
KOLU ja OLLEPA.

Tabel 86: Änari, Kolu ja Ollepa külades asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed
Puur-

kaevu

numbe

r

Passi

nr

Raja-

mise

aasta

Sügavus,

m; vee-

komplek

s

Projekt-

tootlikkus

m3/h

Staatiline ja

dünaamiline

veetase, m;(a)

Kirjeldus, hinnanguline

seisund

17217 PK09 1968
25,0; 
S

andmed
puuduvad

andmed
puuduvad

Puurkaev asub Änari külas ja
selle  valdajaks  on  Merike
Pihle.  Puurkaev  asub pumpla
hoones.  Pumplas  asuvad
hüdrofor,  veevõtukraan  ja
veearvesti. 

10493
HGO-
138

1978
2001
ren

48,0; 
S

andmed
puuduvad

andmed
puuduvad

Puurkaev  asub  Kolu  külas  ja
selle  valdajaks  on  Kolu
elamute  esindajad.  Puurkaev
asub pumpla hoones. Pumplas
asuvad  hüdrofor,  veevõtu-
kraan  ja  veearvesti.  Pumpla
on rahuldavas korras.

17342
HGO-
053

2000
40,0; 
S

andmed
puuduvad

andmed
puuduvad

Puurkaev asub Ollepa külas ja
selle  valdajaks  on  OÜ  Türi
Vesi.  Pumplas  asuvad
veevõtukraan ja veearvesti. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee

Puurkaev nr 17217 asub Änari külas Sireli maaüksusel. Änari küla puurkaev-pumpla
varustab  joogiveega  küla  kortermaju  ning  ridaelamut.  Puurkaevu  ümber  kehtib
sanitaarkaitseala  ulatusega  50 meetrit.  Tegelikkuses  on  sanitaarkaitseala  tagatud  15
meetri ulatuses.

Puurkaev  nr  10493 asub  Kolu  külas  Tolmiku  ja  Sooäärse  kinnistutega  piirneval
maatükil.  Kolu  küla  puurkaev-pumpla  varustab  joogiveega  küla  kahte  korterelamut.
Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 

Puurkaev nr 17342 asub Ollepa külas kortermajadega samal maaüksusel. Ollepa küla
puurkaev-pumpla varustab joogiveega küla kahte korterelamut ja ühte individuaalelamut.
Puurkaevu  ümber  kehtib  sanitaarkaitseala  ulatusega  50  meetrit.  Tegelikkuses  on
sanitaarkaitseala tagatud 30 meetri ulatuses.

7.13.2. Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade ühisveevärgi torustikud
Änari küla ühisveevärgiga on ühendatud kaks korterelamut ja kuue korteriga ridaelamu.
Veevõrk  on  rajatud  1970-ndate  aastate  alguses.  Veevõrgu  haldajaks  on  tarbijatest
koosnev ühisus. 

Kolu küla ühisveevärgiga  on  liidetud  kaks  korterelamut  ning  see  on  algselt  rajatud
hargvõrguna 1970-ndate aastate lõpus. 2006.aastal  torustik rekonstrueeriti.  Veevõrgu
haldajaks on tarbijatest koosnev ühisus.

Ollepa küla ühisveevärgiga on liidetud üks eramu, üks 8 korteriga korrusmaja ja üks 4
korteriga kortermaja. Torustik on rajatud 1990-ndate alguses ning on amortiseerunud.

Änari,  Kolu ja  Ollepa  külade  ühisveevärgi  torustike  asukohad on  näidatud  skeemidel
ÄNARI, KOLU ja OLLEPA. Pala külas ühisveevärk puudub.
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Tabel 87: Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade ühisveevärgi torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Änari küla elamute piirkonnas asuv veetorustik (malm, raud), 
olukord teadmata

1970-
ndad

7 200

2
Kolu küla kortermajade piirkonnas asuv veetorustik (De40pe), 
olukord teadmata

2006 2 150

3
Ollepa küla kortermajade piirkonnas asuv veetorustik (De50pe, 
De32pe), halvas seisukorras

1990-
ndad

3 110

kokku 12 460

Allikas: konsultant, Türi vald

7.13.3. Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade tuletõrjeveevarustus
Änari, Kolu, Ollepa ja Pala külades tuletõrjeveevarustus puudub.

7.13.4. Kolu,  Änari,  Ollepa  ja  Pala  külade  ühiskanalisatsiooni
reoveepuhastid

Pala  külas  ühiskanalisatsioon  puudub.  Kolu  ja  Ollepa  külades  ühiskanalisatsiooni
reoveepuhastid  puuduvad.  Änari  külas suunatakse  kortermajades  tekkiv  reovesi
isevoolse kanalisatsioonitorustiku kaudu bioloogiliseks puhastamiseks ja settimiseks küla
lääneosas paiknevasse biotiiki. Biotiik pindalaga 800 m² on rajatud 1970-ndate aastate
alguses. 2004. aastal puhastati biotiik mudast. Biotiigist väljuv heitvesi suunatakse Lintsi
jõkke. Biotiigi reostuskoormus on R=2,76 kg BHT7/d ehk kuni 46 IE. Biotiiki suunatava
reovee  kogust  ei  mõõdeta.  Järvamaa  KKT  tellimusel  teostatava   maakonna
reoveepuhastite  heitvee  kontrollseire  alusel  olid  reoveepuhastist  loodusesse  juhitava
heitvee proovide tulemused III kvartalis  2006.a heljumi osas 28 mg/l,  BHT7 osas 90
mg/l,  Nüld osas  69,3  mg/l  ja  Püld osas  11 mg/l.  Heitvee  analüüsid  võetakse  biotiigi
väljavoolust. Kahala puhasti heitvee juhtimiseks Lintsi jõkke puudub vee-erikasutusluba.
Puhasti  kuja  ulatus  on 50 meetrit.  Änari  reoveepuhasti  asukoht on  näidatud skeemil
ÄNARI. 

7.13.5. Kolu,  Änari,  Ollepa  ja  Pala  külade  ühiskanalisatsiooni
ülepumplad

Änari, Kolu, Ollepa ja Pala külades ühiskanalisatsiooni ülepumplad puuduvad.

7.13.6. Kolu,  Änari,  Ollepa  ja  Pala  külade  ühiskanalisatsiooni
torustikud

Pala külas ühiskanalisatsioon puudub. Kolu ja Ollepa külades on ühiskanalisatsioon väga
halvas seisukorras. Änari küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud kaks korterelamut ja
kuue  korteriga  ridaelamu.  Kanalisatsioonisüsteemid  on  rajatud  1970-ndate  aastate
alguses.  Reovesi  suunatakse  isevoolselt  asula  lääneosas  paiknevasse  biotiiki.
Kanalisatsiooni haldajaks on tarbijatest koosnev ühisus. Änari  küla ühiskanalisatsiooni
torustiku asukoht on näidatud skeemil ÄNARI.

Tabel 88: Änari küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud

Jrk
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja

seisund
Ehitus-
aasta

Liitumis
-punkte

Pikkus
(jm)

1
Änari küla korterelamute piirkonnas asuv isevoolne kanal.torustik 
(Dn150asb), vajab rekonstrueerimist

1970-
ndad

3 350

kokku 3 350

Allikas: konsultant, Türi vald
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7.13.7. Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade reovee purgimissõlmed
Änari,  Kolu,  Ollepa  ja  Pala  külades  reovee  purgimissõlmed  puuduvad.  Lähimad
purgimissõlmed asuvad Oisus, Türi  reoveepuhasti juures ja Türi  linnas Linnu tänaval.
Oisu aleviku purgimissõlme, Linnu tänava purgimissõlme ja Türi reoveepuhasti juurde
purgitakse kogu Türi valla territooriumil väljaspool ühiskanalisatsiooni piirkondasid tekkiv
ning  kogumismahutitesse  kogutav  reovesi.  Purgimissõlmede  valdajaks  ja
purgimisteenuse  osutajaks  on  OÜ  Türi  Vesi.  Türi  linna  purgimissõlme  asukoht  on
näidatud skeemil  TÜRI-2 ja  Oisu aleviku purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil
OISU. 

7.13.8. Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade sademeveesüsteemid
Änari,  Kolu,  Ollepa  ja  Pala  külades  lahkvoolne  sademeveekanalisatsioon  puudub.
Sademevesi  immutatakse  tiheasustuspiirkonnas  haljasaladele  või  suunatakse  ära
väiksemate kuivenduskraavide. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulatesse
ei planeerita.

7.13.9. Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade ÜVK arendamine
Änari külas tuleks rekonstrueerida olemasolev vee- ning kanalisatsioonitorustik. Samuti
on vajalik rekonstrueerida puurkaev-pumpla nr 17217. Änari biotiik vajab korrastamist
ning tuleks kaaluda väikepuhasti paigaldamist Biotiigi maaüksusele. 

Ollepa külas tuleb kaasajastada vee- ja kanalisatsioonisüsteem kortermajade piirkonnas.

Kolu külas on vajalik rekonstrueerida veetorustik ning puurkaev-pumpla nr 10493. Kolu
külas Jõekese, Ojakääre ja Kõltsi väikekohtades (”Kõltsi suvilate” piirkond) ja Pala külas
Raademetsa suvilate ning aiamajade (Kolu külas kokku 50 kinnistut ja Pala külas kokku
20 kinnistut) aastaringset kasutamist võimaldavateks elamuteks ümberehitamise tõttu on
perspektiivselt vajalik nimetatud piirkondades ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine. 

Kõigi  eelnimetatud  arendustööde  tegemisel  peab  arvestama  asjaoluga,  et  nimetatud
asulates  puuduvad  reoveekogumisalad  ning  seetõttu  on  lähtuvalt  kehtivatest
keskkonnaprojektide kaasrahastamise tingimustest keeruline saada tööde teostamiseks
toetust. Seetõttu pole nende elluviimisega käesoleva arendamise kava projektide loetelus
ja  investeeringute  finantsanalüüsi  osas  arvestatud.   Samas  võib  kaaluda
arendusprojektide teostamist olukorras kui avanevad täiendavad rahalised võimalused või
selguvad  uued  tingimused  keskkonnaprojektide  riigipoolseks  kaasfinantseerimiseks
hajaasustuses  ja  väljapoolt  reoveekogumisalasid.  Seniste  suvilate  ja  aiamajade
elamutena  kasutuselevõtu  suurenemise  korral  võib  osutuda  vajalikuks  uute
reoveekogumisalade moodustamine senistes suvilapiirkondades. 
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8. Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni  arendamise
strateegia 

8.1. Strateegilised eesmärgid

Ühisveevärgi  ja  –kanalisatsioonisüsteemi  arendamise  üldiseks  eesmärgiks  on
tiheasustuspiirkondade  ÜVK  süsteemide  vastavusse  viimine  Euroopa  Liidu  ja  Eesti
seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise,
reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise.

Ühisveevärgi  ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel  peab olema tagatud nende
jätkusuutlik  majandamine  ja  opereerimine,  et  mitte  halvendada  tarbijatele  osutatava
teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale.

8.2. Arendamise põhimõtted

Türi  valla  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  arendamine  peab  toimuma  vastavalt  ÜVK
arendamise kavale. Arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka
ülevaate erinevatest arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest
ning nende teostamise prioriteetsusest.

ÜVK arendamise kava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi  ehk ajavahemikku
2014-2026.  Arendusprojektide  planeerimisel  on  püütud  arvestada  elanikkonna  ja
ettevõtete-organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba
kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest.

Vastavalt ÜVK seadusele peab ÜVK arendamine toimuma selliselt, et ÜVK piirkondades
oleks  võimalik  tagada  kõigi  sellel  alal  olevate  kinnistute  veega  varustamine
ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 

8.3. Ühisveevärk

Vastavalt EL joogivee direktiivile (80/778/EMÜ, 98/83 EÜ) ning Eesti ja Euroopa Liidu
vahelistel  ühinemisläbirääkimistel  kokku  lepitule  pidi  üle  2000  ie  asulate  joogivesi
vastama  nõuetele  2007.aasta  lõpuks  ning  üle  50  ie  asulates  pidi  puhta  joogiveega
varustatus olema tagatud 2013.aasta lõpuks. 

8.4. Reovee kogumine ja käitlemine

Reovee kogumisel rakendatakse Vabariigi Valitsuse 19.03.2009 määrust nr 57 “Reovee
kogumisalade määramise kriteeriumid”, mis kehtestati Veeseaduse § 24¹ lõike 1 alusel
ning millega on kehtestatud reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike
arvuga  üle  50  inimese.  Määratava  reoveekogumisala  minimaalne  suurus  on  5  ha.
Nimetatud  määrus  sätestab  selle,  et  reoveekogumisala  määramisel  tuleb  lähtuda
põhjavee kaitstusest, arvestades sotsiaal-majanduslikku kriteeriumi ja keskkonnakaitse
kaalutlusi, sealhulgas pinnavee kaitstust.

Määruse  teises  paragrahvis  on  toodud  kriteeriumid  reoveekogumisala  määramiseks
põhjavee  kaitstuse  järgi,  mille  kohaselt  reoveekogumisala  tuleb  moodustada,  kui  1
hektari  kohta  tekib  orgaanilist  reostuskoormust  rohkem  kui  20  inimekvivalenti  (ie).
Aladel, kus põhjavesi on keskmiselt kaitstud, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1
hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. Karstialadel ja aladel,
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kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud või kaitsmata, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui
1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie.

Reoveekogumisala  sotsiaal-majandusliku  kriteeriumini  tuleb  vastavalt  määrusele
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. 

Vastavalt  veeseaduse  §  24¹  peab  kohalik  omavalitsus  põhjavee  kaitseks
reoveekogumisalal  tagama  ühiskanalisatsiooni  olemasolu  reovee  juhtimiseks
reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse, välja arvatud reoveekogumisalal
reostuskoormusega  alla  2000  ie  või  olukorras,  kus  ühiskanalisatsiooni  rajamine  toob
kaasa põhjendamatuid kulutusi. Reoveekogumisalal, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab
reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle
veo kohaliku omavalitsuse ÜVK arendamise kavas määratud purgimissõlme.

Järva  maakonnas  Türi  valla  piires  asuvad  ja  keskkonnaministri  2.07.2009.  aasta
käskkirjaga nr 1079 moodustatud üle 2000 IE reostuskoormusega reoveekogumisalad
ning  käskkirjaga  nr  1080  on  moodustatud  alla  2000  IE  reostuskoormusega
reoveekogumisalad on esitatud alljärgnevas tabelis:

Tabel 89: Türi vallas asuvad reoveekogumisalad vastavalt KKM käskkirjadele nr 1079 ja 1080 (2.07.2009)
Registrikood Reoveekogumisala nimetus Asukoht Pindala Koormu

s

RKA0510152 Türi reoveekogumisala

Türi  vald,  Türi  linn,  Särevere
alevik,  Lokuta  küla  ja  Türi-
Alliku küla (vt skeem TÜRI-1,
TÜRI-2, TALLIK ja SÄREV)

590 7632

RKA0510161 Taikse reoveekogumisala
Türi  vald,  Taikse  küla  ja
Mäeküla  küla  (vt  skeem
TAIKSE)

20 200

RKA0510162 Oisu reoveekogumisala
Türi  vald,  Oisu  alevik  ja
Väljaotsa  küla  (vt  skeem
OISU)

49 646

RKA0510153 Laupa reoveekogumisala
Türi  vald,  Laupa  küla  (vt
skeem LAUPA)

6 120

RKA0510598
Kirna-Poaka 
reoveekogumisala

Türi vald, Kirna küla ja Poaka
küla (vt skeem KIRNA)

31 470

RKA0510174 Kahala reoveekogumisala
Türi  vald,  Kahala  küla  (vt
skeem KAHALA)

30 291

RKA0510175 Kabala reoveekogumisala
Türi  vald,  Kabala  küla  ja
Meossaare  küla  (vt  skeem
KABALA)

41 402

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

8.5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise piirkonnad

Türi  vallas asuvateks  ühisveevärgi arendamise piirkondadeks on  allpoolnimetatud
asulate  tiheasustuse  ja  kompaktselt  hoonestatud  alad  vastavalt  Türi  valla  ÜVK
arendamise kava lisadeks olevatele skeemidele:

1. Türi linn (vt skeeme TÜRI-1 ja TÜRI-2);
2. Särevere alevik (vt skeem TÜRI-2);
3. Oisu alevik (vt skeem OISU);
4. Kabala küla (vt skeem KABALA);
5. Kahala küla (vt skeem KAHALA);
6. Kirna küla (vt skeem KIRNA);
7. Kolu küla (vt skeem KOLU);
8. Laupa küla (vt skeem LAUPA);
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9. Lokuta küla (vt skeem TÜRI-1);
10.Metsaküla (vt skeem METSAK);
11.Ollepa küla (vt skeem OLLEPA);
12. Poaka küla (vt skeem KIRNA);
13. Taikse küla (vt skeem TAIKSE);
14. Türi-Alliku küla (vt skeem TALLIK);
15.Änari küla (vt skeem ÄNARI);
16.Ollepa küla kortermajade piirkond (vt skeem OLLEPA).

Türi  vallas  asuvateks  ühiskanalisatsiooni  arendamise  piirkondadeks on
allpoolnimetatud  asulate  tiheasustuse  ja  kompaktselt  hoonestatud  alad  vastavalt  Türi
valla ÜVK arendamise kava lisadeks olevatele skeemidele:

1. Türi linn (vt skeeme TÜRI-1 ja TÜRI-2);
2. Särevere alevik (vt skeem TÜRI-2);
3. Oisu alevik (vt skeem OISU);
4. Kabala küla (vt skeem KABALA);
5. Kahala küla (vt skeem KAHALA);
6. Kirna küla (vt skeem KIRNA);
7. Laupa küla (vt skeem LAUPA);
8. Lokuta küla (vt skeem TÜRI-1);
9. Metsaküla (vt skeem METSAK);
10. Poaka küla (vt skeem KIRNA);
11. Taikse küla (vt skeem TAIKSE);
12. Türi-Alliku küla (vt skeem TALLIK);
13.Änari küla (vt skeem ÄNARI).

ÜVK arendamise piirkondades on juba rajatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon või kuulub
see  projektipõhiselt  rajamisele  vastavalt  käesolevas  ÜVK  arendamise  kavas  esitatud
arenguplaanidele.  Perspektiivsetel  reoveekogumisaladel  toimub  ühisveevärgi  ja  –
kanalisatsiooni  rajamine  kinnistute  omanike  ja/või  arendajate  poolt  vastavalt
piirkondades kehtestatud detailplaneeringutele ja poolte vahelistele kokkulepetele.

ÜVK-ga  kaetud  alal  on  kliendil  õigus  saada  ühisveevärgist  vett  ning  juhtida
ühiskanalisatsiooni reovett. Selleks sõlmitakse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi
haldava vee-ettevõtja ja kliendi vahel leping.
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9. Vee-ettevõtluse institutsionaalne korraldamine ja 
arendamine 

9.1. Üldpõhimõtted

Käesolev ÜVK arendamise kava  keskendub Türi  valla ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni
piirkondades  vajalike  investeeringute  rakendamisele  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni
arendamiseks. Investeeringute eesmärk on välja ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee-
ja  kanalisatsioonisüsteemid,  mis  vastaksid  seadusandluses  fikseeritud  nõuetele  ning
tagaksid pideva ning kvaliteetse teenuse osutamise tarbijaskonnale. 

Ühisveevärk  ja  ühiskanalisatsioon  on  kompaktsed  ja  kallid  süsteemid,  kus  kõik  on
omavahel ühendatud ning üksteisest sõltuvad – pumplad, torustikud, puhastid. Seetõttu
on soovitatav lähtudes rahalistest võimalustest keskenduda kõikide süsteemi kuuluvate
rajatise  korrastamisele  võimalikult  üheaegselt.  Näiteks  ainult  reoveepuhasti
rekonstrueerimine  ei  pruugi  tagada normidele  vastava  puhastusprotsessi  käivitamise,
kuna  kanalisatsioonitrasside  ja  kaevude  seisundi  tõttu  pääseb  vihmaperioodil
kanalisatsioonivõrku ja sealt puhastisse liiga palju ballastvett (sademe-, drenaaživesi),
mis „lõhub” puhasti bioloogilise protsessi, kuna aktiivmuda uhutakse protsessist välja.

Peab olema tagatud alljärgneva põhimõtte rakendamine: mida suurem on erasektori roll
avaliku  teenuse  osutamisel,  seda  suurem  peab  olema  avaliku  sektori  kontroll  ja
järelevalve. 

Eesmärgiks peab olema jätkusuutliku süsteemi väljatöötamine, mis tagaks kvaliteetse,
tarbijat rahuldava ning keskkonda säästva vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise pikal
perioodil, mis eeldab endas alljärgnevate veemajanduslike funktsioonide väljatöötamist:

9.2. Korralduslikud-administratiivsed funktsioonid
Türi  vallas  kehtivad  veemajanduse  korraldamist  ja  administreerimist  reguleerivad
dokumendid, sh „Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (KO 2008, 113, 1622)., vajavad ülevaatamist ja
kooskõlla  viimist  viimaste  aastate  jooksul  toimunud  muudatustega  seadusandluses,
eeskätt veeseaduses ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses.

Kindlasti on vajalik eelnimetatud dokumentide kaasajastamine vastastikuste õiguste ja
kohustuste määratlemiseks, mis reguleerivad: 

• võetava vee mõõtmise ja ärajuhitava reovee arvestamise korda;
• ühiskanalisatsiooni  juhitava  reo-  ja  sademevee  reostusnäitajate  piirväärtusi

arvestusega,  et  ühiskanalisatsioonist  väljuv  reovesi  vastaks  veeseaduse  alusel
kehtestatud  nõuetele  ja  ühiskanalisatsiooni  juhitav  reovesi  ei  kahjustaks
ühiskanalisatsiooni toimimist;

• reoainesisalduse kontrollimise korda;
• veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumise korda;
• omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo-, sademe- ja drenaaživee

ning  muu  pinnase-  ja  pinnavee  määratlust  ning  nende  mahu  ja  maksumuse
määramise korda;

• vee andmise ning reo- ja sademevee vastuvõtmise katkestamise ning taastamise
korda;

• ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni  kahjustuse  või  avarii  korral  vee  andmise  ning
reovee ärajuhtimise piiramise, peatamise ja taastamise korda;

• ühisveevärgiga liitumispunktis minimaalse lubatud veerõhu piirväärtust sõltuvalt
hoonestuse tüübist;

• avalikelt  teedelt,  tänavatelt  ja  väljakutelt  sademe-  ja  drenaaživee  ning  muu
pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise tingimusi ühiskanalisatsiooni;

• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimist ja korrashoidu;
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• tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadest vee
võtmist.

Vee- ja kanalisatsioonitariifid peavad olema kujundatud selliselt, mis tagaksid süsteemi
jätkusuutliku arengu, kataksid opereerimis-hoolduskulud, amortisatsiooni, arenduskulud
ning kasumi.

Ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooniga  liitumise  reguleerimiseks  tuleb  üle  vaadata
liitumislepingu tingimused, mis peab sisaldama:

• liitumistaotlusele esitatavaid nõudeid ning liitumistaotluse läbivaatamise tähtaega
ja korda;

• kinnistu  liitumistingimustele,  liitumislepingule  ning  kinnistu  veevärgi  ja
kanalisatsiooni projektile esitatavaid nõudeid;

• liitumistasu arvutamise aluseid ja korda;
• liitumistasu tasumise korda.

9.3. Majandavad-opereerivad funktsioonid
Investeerimise  tulemusena  kasvab  oluliselt  veevarustuse  ja  kanalisatsioonirajatiste
maksumus põhivarana, mille ekspluatatsioon eeldab varasemast suuremat tähelepanu
töökorralduse  reorganiseerimisele  ja  üleminekule  avariide  likvideerimiselt  korrapärase
plaanilise  hoolduse  ja  ennetava  remondi  teostamisele,  reoveetöötlusprotsessi  ja
seadmete  teadlikule  kontrollile,  juhtimisele  ja  hooldusele,  et  tagada  investeeringute
maksimaalset efektiivsust ning süsteemide jätkusuutlikku arengut.

 
Vee- ja kanalisatsiooniteenust osutava ettevõtte personal peab olema komplekteeritud
kompetentsete  spetsialistidega  -  oskustöölistega,  keda  tuleb  oskuslikult  juhtida  ja
süstemaatiliselt koolitada. Suurte investeeringute rakendamine nõuab oluliselt suuremat
tähelepanu nii juhtivtöötajate kui ka tööliste kutseoskuse arendamisele. 

Lisaks  peab  vee-ettevõtja  tagama  kogu  süsteemi  toimimise  ja  teenuse  kvaliteedi
säilimise  ehitusperioodil,  mis  nõuab  personalilt  suurt  paindlikkust,  valmisolekut  ja
teadmisi oma süsteemi tehnilistest võimalustest.

Vee-ettevõtja  peab  tagama  oma  tegevuspiirkonnas  ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni
toimimise ja korrashoiu vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale
ning vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud halduslepingule.

Majandavate-opereerivate funktsioonide täitmist on lihtsam saavutada ning kontrollida
suurema ettevõtte korral. Türi vallas on suuremaks veeteenuse pakkujaks eraettevõte
OÜ  Türi  Vesi.  Väiksemates  asulates  on  veeteenuse  pakkujateks  enamasti  väiksed
mittetulundusühingud  ja  seltsingud.  Sageli  pole  veeteenuse  pakkumine  nende
põhifunktsiooniks. Vabatahtliku töö ja isikliku initsiatiivi kaasamisel on enamasti suudetud
korraldada tarbijate varustamist veeteenusega minimaalsel määral ning seda väiksemate
kuludega. 

9.4. Kontrolli-järelevalve funktsioonid
Kontrolli- ja järelevalve funktsioonide rakendamine peab tagama, et tarbijale osutatav
teenus oleks kvaliteetne ning ÜVK süsteemi opereerimine ja majandamine ei kujutaks
ohtu inimeste tervisele ning tagaks looduskeskkonna säilimise ja parendamise. 

Järelevalve ja kontroll teenuse kvaliteedi üle peab olema korraldatud nii vee-ettevõtte
enda, kui ka vallavalitsuse ja riiklikul tasemel.
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Lisaks  peab  kontrolli-  ja  järelevalvesüsteem tagama,  et  ei  toimuks  ühisveevärgi  ja
-kanalisatsiooniga  omavolilist  liitumist,  ühisveevärgist  omavolilist  veevõttu,
ühiskanalisatsiooni  abil  reo-,  sademe-  ja  drenaaživee  või  muu pinnase-  ja  pinnavee
omavolilist  ärajuhtimist  või  ohtlike  ainete  normatiivi  ületavas  koguses  või  viisil
ühiskanalisatsiooni juhtimist.
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10. Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni 
investeerimisprojektid aastatel 2014 – 2026

10.1.Investeeringuprojektide ettevalmistamine
Projektide  väljatöötamisel  on  arvestatud  olemasoleva  olukorraga,  täheldatud
probleemidega ning üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega. Projektid hõlmavad Türi valla
ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni arendamise piirkondasid Türi,  Oisu, Särevere, Kahala,
Kabala, Kirna, Laupa, Lokuta, Metsaküla, Poaka, Taikse ja Türi-Alliku asulates, mis on
sätestatud käesoleva arendamise kavaga.

Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende prioriteetsusega
ning teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise võimalikkusega.

Veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  probleemide,  investeeringute  vajaduste  ja  nende
realiseerimise võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud:

• Tarbimisprojektsioonidega –  praeguse  hetke  ja  tuleviku  vee-  ja
kanalisatsioonitarbijate arvust ning iseloomust;

• Tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest
vajadustest; 

• Keskkonnamõjudega –  arvestatud,  mis  meetmed  tagavad  keskkonnaseisundi
säilimise ja/või paranemise;

• Majanduslike  aspektidega –  leitud  arendatavate  investeeringuprojektide
prioriteedid ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui
kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis

Peamiseks piiravaks asjaoluks on vajalike rahaliste omavahendite piiratus. Lisaks piiratud
omafinantseerimise  võimele  on  projektide  järjestamisel  võetud  arvesse  alljärgnevad
prioriteedid:

Tabel 90: Projektide järjestamise prioriteetide alused
Jrk
nr

Prioriteet/meetme
eesmärk ja nimetus

Nõuded/allikad Märkused/viited kavandatud
projektidele

1
Puhas, tervislik ning
nõuetele vastav

joogivesi ühisveevärgis

EL joogiveedirektiiv
(80/778/EMÜ, 98/83/EÜ) ja
sotsiaalministri 31. juuli 2001.
a. määrusega nr 82 kehtestatud

“Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid”

Joogivee  kvaliteet  ei  vasta  nõuetele
mitmetes  arendamise  kavas  käsitletud
asulates,  lubatud  norme  ületatakse
valdavalt  rauaühendite  osas.  Särevere
alevikus  on  kavandatud projekt  SÄR-2,
Kahala külas  projekt  KAH-1,  Türi-Alliku
külas projekt TÜA-2.

2

Põhjavee kaitse
lekkivate

kanalisatsioonitorustike
mõjupiirkonnas

Asulareovee direktiiv
(91/271/EMÜ)

Oht  põhjaveele  lekkivate
kanalisatsioonitorude  ja  -kaevude poolt
on esmajoones Oisu ja Kahala asulates,
projektid OIS-1, KAH-3.

3

Kaasa aidata Pärnu jõe
hea seisundi

saavutamisele aastaks
2015.

Inimeste tervise ja
keskkonnaseisundi

kaitse

Euroopa Liidu Veepoliitika
raamdirektiiv (2000/60/EÜ)

Veeseadus

Täidetud osaliselt, regresseeruvalt.

Vajalik  likvideerida  oht  veekeskkonnale
individuaalsete  reovee  imbkaevude
kasutamise  lõpetamisega  ning  juhtida
reovesi ühiskanalisatsiooni.

Vajalik  olemasolevate  amortiseerunud
kanalisatsioonitorustike  ja  kaevude
väljavahetamine,  et  minimiseerida
reostuse oht põhja- ja pinnaveele.  Türi
linnas  projektid  TÜR-1,  TÜR-3  ja
Särevere  alevikus  projektid  SÄR-1  ja
SÄR-5.

4 Reoveepuhasti
hüdraulilise koormuse

vähendamine.
ÜVK-süsteemi

efektiivne majandamine

Majanduslik huvi ning riskide
vähendamine

keskkonnareostuse tekkimiseks
Eesmärk vähendada sademe-,
drenaaži- ja infiltratsioonivee

Vajalik  amortiseerunud  kanalisatsiooni-
võrgu ja -kaevude väljavahetamine Oisu
alevikus  ja  Laupa,  Kabala  ning  Kahala
külades.  Kabala  külas  projekt  KAB-2,
Kahala  külas  projekt  KAH-3,  Oisu
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suurt osakaalu, mis
pumbatakse ühiskanalisatsiooni

kaudu Türi ja Oisu asulate
reoveepuhastitele.

alevikus  projekt  OIS-1,  Laupa  külas
projektid LAU-1 ja LAU-2, 

5

Puhta ja tervisliku ning
nõuetele vastava

joogivee kindlustamine
kõikidele elanikele.

Tsentraalse
kanalisatsiooni

väljaehitamine, mis
kindlustaks reovee

loodusesse sattumise
minimiseerimise läbi

lekkivate
reoveemahutite või
pahatahtliku reovee
loodusesse juhtimise.

EL joogiveedirektiiv
(80/778/EMÜ, 98/83/EÜ).

Asulareovee direktiiv
(91/271/EMÜ).

Tsentraalsed vee- ja
kanalisatsioonisüsteemid pidid
olema välja ehitatud hiljemalt

2010. aasta lõpuks.

Türi  linnas  on  suuremas  osas  rajatud
nõuetekohane  ÜVK  süsteem.
Kavandatavateks  projektideks  on  aga
Türi linnas projektid TÜR-2, TÜR-4, TÜR-
5,  TÜR-6,  Kabala  külas  projekt  KAB-1,
Lokuta  külas  projekt  LOK-1,  Türi-Alliku
külas projektid TÜA-1 ja TÜA-3, endistes
Telliskivi,  Raademetsa  ja  Kõltsi
suvilapiirkondades projekt SUV-1.

6

Tuletõrjevee ning
veevõrgu tõrgeteta

opereerimise
kindlustamine

Päästeameti nõuded

Täidetud  vaid  osaliselt  olemasolevate
hüdrantide,  survetõstepumplate,
mahutite  ja  looduslike  veevõtukohtade
näol.  Oisu  alevikus  projekt  OIS-3,
Särevere alevikus projekt SÄR-3, Kabala
külas  projekt  KAB-3,  Kahala  külas
projekt KAH-4, Taikse külas projekt TAI-
2, Türi-Alliku külas projekt TÜA-4.

7
Nõuetele vastav reovee

puhastamine
Asulareovee direktiiv

(91/271/EMÜ)

Türi linna, Kirna-Poaka ja Kabala asulate
reoveepuhastid on väga heas töökorras.
Oisu,  Laupa,  Kahala  ja  Taikse
reoveepuhastid  vajavad  rekonstrueeri-
mist. Oisu alevikus projekt OIS-2, Laupa
külas projekt LAU-2, Taikse külas projekt
TAI-1, Kahala külas projekt KAH-2.

8
Joogiveesüsteemide
korrastamine ja
arendamine

Lääne-Eesti vesikonna
veemajanduskava (kinnitatud
VV 1.04.2010 korraldusega nr

118)

Türi linnas kavandatud projektid TÜR-1,
TÜR-2,  TÜR-4,  TÜR-5,  TÜR-6,  Kabala
külas  projekt  KAB-1,  Kahala  külas
projekt  KAH-1,  Kirna  külas  projektid
KIR-1 ja KIR-2, Laupa külas projekt LAU-
1,  Lokuta  külas  projekt  LOK-1, Türi-
Alliku  külas  projektid  TÜA-1,  TÜA-2  ja
TÜA-3, Kirna  külas  projekt  KIR-2,
endistes Telliskivi,  Raademetsa ja Kõltsi
suvilapiirkondades projekt SUV-1.

9

Reoveekogumis-
süsteemide

korrastamine ja
arendamine

Lääne-Eesti vesikonna
veemajanduskava (kinnitatud
VV 1.04.2010 korraldusega nr

118)

Türi linnas kavandatud projektid TÜR-3,
Oisu alevikus projektid OIS-1 ja OIS-2,
Särevere  alevikus  projektid  SÄR-1  ja
SÄR-5,  Kabala  külas  projekt  KAB-2,
Kahala külas projektid KAH-2 ja KAH-3,
Kirna  külas  projektid  KIR-1  ja  KIR-2,
Laupa  külas  projektid  LAU-1,  LAU-2  ja
LAU-3,  Lokuta  külas  projekt  LOK-1,
Metskülas  projekt  MET-1,  Taikse  külas
projekt TAI-1, Türi-Alliku külas projektid
TÜA-1,  TÜA-3  ja  TÜA-5,  Särevere
alevikus  projekt  SÄR-5,  Ollepa  külas
projekt OLL-1, Kirna külas projekt KIR-2,
endistes Telliskivi,  Raademetsa ja Kõltsi
suvilapiirkondades projekt SUV-1. 

10

Hajukoormuse
vähendamine

sademevee ülevoolust
(meetmekood 2.1)

Lääne-Eesti vesikonna
veemajanduskava ja

meetmeprogramm 2015-2021
(eelnõu)

Olulistele  taristuobjektidele  (sh  teed,
tänavad,  parklad  jms)  sademevee
kogumise  ja  puhastamise  lahenduste
rajamine.  Türi  linnas  kavandatud
projektid  TÜR-7  ja  TÜR-8,  Särevere
alevikus  projekt  SÄR-4,  Poaka  küla
Ülejõe ja Pihlaka piirkonnas projekt POA-
1.

11
Alla 2000 IE
reoveepuhasti

rekonstrueerimine

Lääne-Eesti vesikonna
veemajanduskava ja

meetmeprogramm 2015-2021

Kavandatud  projektideks  on  Oisu
alevikus  projekt  OIS-2,  Kahala  külas
projekt KAH-2, Laupa külas projekt LAU-
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heitvee väljalasu
seatud nõuetega

vastavusse viimiseks
(meetmekood 1.1.b)

(eelnõu) 2.

Allikas: konsultant

10.2.Investeeringuprojektide üldised eesmärgid

Investeeringuprojektide  väljatöötamisel  on  lähtutud  eelpoolloetletud  ÜVK  süsteemide
olemasolevast  olukorrast,  probleemidest  ning  järgmistest  eeldustest,  nõuetest  ja
seadusandlusest:

• veekvaliteet  tarbija  kraanis  peab  investeeringuprojektide  tulemusena  vastama
kehtivale sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusele nr 82 “Joogivee kvaliteedi-
ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” ning Euroopa Ühenduse standardile EC
98/83;

• tagatud  on  pidev  24-tunnine  veevarustus  tarbija  juures  100 l/päevas  inimese
kohta (min vooluhulgaga 12 liitrit/minutis), veesurvega 20 m;

• üle 2000 ie asulates ja reoveekogumisaladel pidi olema välja ehitatud tsentraalsed
kanalisatsioonisüsteemid  ning  tagatud  normidele  vastav  reoveepuhastus  2010.
aasta lõpuks;

• suublasse juhitav heitvesi peab vastama Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a
määrusega  nr  99  kehtestatud  “Reovee  puhastamise  ning  heit-  ja  sademevee
suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate
piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” nõutele. Nõuete
täitmisel tuleb tagada, et vee ja veega seotud vee- ja maismaaökosüsteemide
seisund ei halveneks.

• alla  2000  ie  asulate  reovesi  peab  olema  puhastatud  Keskkonnaameti  poolt
väljastatud vee erikasutusloas fikseeritud nõuetele vastavalt;

• Türi  vallas  asuvatel  reoveekogumisaladel  peavad  olema  reovee  kogumiseks
vettpidavad  kogumiskaevud  (-mahutid)  ning  reoveekogumisaladel  heitvett
puhastamata pinnasesse immutada ei tohi;

• üle 2000 IE asulate joogivesi pidi vastama nõuetele 2007.aasta lõpuks ning üle 50
IE asulates pidi puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks;

• joogivesi  ühisveevärgi  süsteemi  kuuluvas  veereservuaaris  ei  tohi  ilma
veevahetuseta seista üle 10 tunni;

• tagatud veevarud tuletõrje veevõtukohtades ja tuletõrjeotstarbeline vooluhulk 10
l/s 3 tunni jooksul;

• vastavalt  vanusele  ja  seisundile  tuleb  ette  näha  torustike  ning  kaevude
renoveerimine, mis tagaks vee- ja kanalisatsioonivõrgu tõrgeteta toimimise ning
teeks võimalikuks selle opereerimise, hoolduse ning remondi kaasaegsel tasemel.

10.3.Investeeringuprojektide prioriseerimine
Peamisteks investeeringuprojektide prioriseerimise kriteeriumiteks on:

• seadusandlusest tulenevad nõuded;
• finantsvahendite piiratusest tulenevad piirangud.

Kuna omavahenditest ei ole võimalik vajalikke investeeringuid ellu viia, siis tuleb taotleda
investeeringute  elluviimiseks  abivahendeid  Eesti  riiklikest  (KIK)  ja  Euroopa  Liidu
struktuurifondidest (Ühtekuuluvusfond, Regionaalarengu Fond).

Eesti  riik  annab  ressursside  piiratuse  tingimustes  tagastamatut  abi  läbi
struktuurivahendite eelisjärjekorras alljärgnevate investeeringute elluviimiseks:

• Üle  2000 (IE)  elanikuga  asulates  ja  reoveekogumisaladel  teostatakse  vee-  ja
kanalisatsioonisüsteemide ehitust ja rekonstrueerimist;
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• Alla 2000 IE-ga elanikuga asulates ja reoveekogumisaladel teostatakse vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist (olemasoleva olukorra parandamine);

• Sadeveesüsteemide  väljaehitamist  finantseeritakse  juhul,  kui  see  on
majanduslikult põhjendatud.

Lähtuvalt  ülaltoodud  kriteeriumitest  on  Türi  valla  ÜVK  süsteemide  kaasajastamiseks
vajalikud investeeringud jaotatud kolmeks:

• lühiajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2014 – 2020;
• pikaajaline programm, mis on planeeritud ellu viia aastatel 2021 – 2026. 
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10.4.Investeeringuprojektide loetelu

Tabel 91: Investeeringuprojektide koondtabel

Kood Projekti nimetus
Eeldatav

maksumus
(EUR)

LÜHIAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2014-2020)

TÜR-1 Türi linna Aiamaa piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine 118 020

TÜR-2 Türi linna A.Haava tänava piirkonnas veetorustiku rekonstrueerimine 22 980

TÜR-3
Türi linnas Kaare tänavalt Tallinna tänavale viiva reovee kollektori 
ümbersuunamine

40 260

TÜR-4 Türi linnas Kungla tänava piirkonnas veetorustiku rekonstrueerimine 33 720

TÜR-5
Türi linnas Tallinna  ja Marjamaa piirkonna vahelise joogivee 
magistraaltorustiku rajamine

122 100

TÜR-6 Türi linna E.Vilde tänava piirkonnas veetorustiku rajamine 15 480

TÜR-7 Türi linna sademeveesüsteemi rekonstrueerimise I etapp 21 600

OIS-1 Oisu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine 180 900

OIS-2 Oisu reoveepuhasti rekonstrueerimine 660 000

OIS-3 Tuletõrje veehoidla rajamine Oisu alevikus 33 600

SÄR-1
Särevere aleviku Jõe ja Põllu tänavate kanalisatsioonitorustike ja Jõe 
tänava ülepumpla rekonstrueerimine

172 200

SÄR-2 Särevere veetöötlusjaama rekonstrueerimine 78 000

SÄR-3 Tuletõrje veehoidla rajamine Särevere alevikus 43 200

SÄR-4 Särevere sadeveesüsteemide rekonstrueerimine 107 100

KAB-1 Kabala Pärna tn veetorustiku ümbertõstmine 23 400

KAB-2 Kabala ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine 243 500

KAB-3 Tuletõrje veehoidla rajamine Kabala külas 33 600

KAH-1 Kahala veetöötlusjaama rekonstrueerimine 114 000

KAH-4 Tuletõrje veehoidla rajamine Kahala külas 33 600

KIR-1 Kirna ÜVK rekonstrueerimine 114 660

LAU-1 Laupa küla ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi rekonstrueerimine 120 660

LAU-2 Laupa reoveepuhasti rekonstrueerimine 264 000

LAU-3 Laupa kooli ühendamine ühiskanalisatsiooniga 64 200

LOK-1
Lokuta küla Kure tee piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rajamine

230 280

MET-1 Metsküla ühiskanalisatsiooni ühendamine Oisu reoveepuhastiga 128 580

POA-1 Poaka Ülejõe ja Pihlaka piirkonna sadeveekraavide puhastamine 42 120

TAI-1
Taikse reoveepuhasti ja ülepumpla rekonstrueerimine ning suubla 
korrastamine

289 440

TAI-2 Tuletõrje veehoidla rajamine Taikse külas 33 600

TÜA-1 Türi-Alliku ÜVK laiendamine Pärnu-Rakvere mnt piirkonnas 254 880

TÜA-2 Türi-Alliku veetöötlusjaama rekonstrueerimine 114 000

TÜA-3
Türi-Alliku lasteaia, Veskisilla ja Kelmiküla  piirkondade 
ühisveevärkide ühendamine ning ühiskanalisatsiooni laiendamine

149 710

TÜA-4 Tuletõrje veehoidla rajamine Türi-Alliku külas 43 200

TÜA-5 Türi-Alliku Kaljundi reoveepumpla rekonstrueerimine 42 000
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TÜR-8 ÜVK rajatiste automatiseerimine ning ühendamine kaugvaatlussüsteemi 6 600

Lühiajaline programm kokku 3 995 290

PIKAAJALINE INVESTEERINGUPROGRAMM (2021–2026)¹

SÄR-5
Särevere kutsehariduskeskuse piirkonna ühiskanalisatsiooni 
rekonstrueerimine

414 660

KAH-2 Kahala reoveepuhasti rekonstrueerimine 240 000

KAH-3 Kahala ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine 307 220

TÜR-8 Türi linna sademeveesüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise II etapp 500 000

OLL-1 Ollepa külas kortermajade piirkonnas ÜVK kaasajastamine 80 000

SUV-1
Endistes suvilapiirkondades (Telliskivi, Raademetsa, Kõltsi) ÜVK 
rajamine

2 100 000

KIR-2 Kirna külas Sohlumäe piirkonnas ÜVK korrastamine 300 000

Pikaajaline programm kokku 3 941 880

KÕIK KOKKU 7 937 170

Allikas: konsultant

¹ Pikaajalise investeeringuprogrammi projektide loetelu jaguneb kaheks. Esiteks finantsanalüüsi osas käsitletud
projektid  SÄR-5,  KAH-2  ja  KAH-3  kogumaksumusega  961 880  eurot.  Teiseks  pikaajalise
investeeringuprogrammi  finantsanalüüsi  osas  käsitlemata  jäetud  projektid  TÜR-8,  OLL-1,  SUV-1  ja  KIR-2
kogumaksumusega 2 980 0000 eurot. Nimetatud projektide teostamist on võimalik kaaluda juhul kui jäävad
teostamata finantsanalüüsi osas arvestatud ülejäänud lühiajalised või pikaajalised projektid. Samuti juhul kui
nende teostamiseks leitakse täiendavaid rahalisi vahendeid. 
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10.5.Maksumuste arvutuste alused

Investeeringuprojektide  maksumuste  kalkuleerimisel  on  arvestatud  alljärgnevate
ühikhindade maksumustega:

Tabel 92: Tööde ühikhinnad

jrk tööühikute nimetused

töö
käibemaksuta

maksumus,
eurot

Ühisveevärk

1 Veetorustiku De32…63 rajamine teealas ja  samas kaevikus teise torustikuga (jm) 60

2 Veetorustiku De32…63 rajamine teealas  eraldi kaevikus (jm) 80

3
Veetorustiku De75...110 rajamine teealas  ja samas kaevikus 
teise torustikuga (jm)

90

4 Veetorustiku De75...110 rajamine teealas  eraldi kaevikus (jm) 110

5
Liitumispunktide rajamine koos De32..50 maakraanide ja siibrite paigaldamisega 
kinnistute juurde (tk)

150

Ühiskanalisatsioon

6
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine teealas ja  samas kaevikus 
teise torustikuga (jm)

150

7 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine eraldi kaevikus (jm) 180

8 Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega  kinnistute juurde (tk) 100

9
Kanalisatsiooni survetorustiku De75…110 rajamine teealas ja samas kaevikus teise 
torustikuga (jm)

70

10 Kanalisatsiooni survetorustiku De75…110 rajamine teealas ja eraldi kaevikus (jm) 90

11 Isevoolse sadeveetorustiku De160…200 rajamine (jm) 150

12 Sadevee kraavi rajamine koos kaevatud pinnase laialiplaneerimise või äraveoga (jm) 30

13
Reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla koos kahe pumba
ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) (tk)

25 000

Tuletõrjevesi

14
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=54 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks 
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk)

20 000

15
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=108 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk)

28 000

16
Tuletõrje veehoidla rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti suurusega 
V=130 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle paigaldamise kulud. Lisaks
hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine (tk)

36 000

Muud kulutused

17 Projekteerimistööd (ehitustööde maksumusest) 5%

18 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine (ehitustööde maksumusest) 5%

19 Ettenägematud kulud (ehitustööde maksumusest) 10%

Allikas: konsultant

Tööde maksumused on hinnangulised ja tegelikkuses sõltuvad veel paljudest asjaoludest.
Näiteks  sellest,  kas  kanalisatsiooni- ja veetorustik paigaldatakse samaaegselt  ja  ühte
kaevikusse  või  mitte.  Üldjuhul  on  aga  arvestatud  sellega,  et  viiakse  läbi  hange  või
vähempakkumine kvalifitseeritud tööde teostaja leidmiseks ning arvestatakse kehtivate
ehitusnormide ja seadusandlusega. Sealjuures eelnevalt kooskõlastatud ehitusprojekti ja
hilisemate teostusjooniste koostamisega.
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11. Investeeringuprojektide lühiiseloomustused

Türi  linnaga seotud  projektideks  on  Türi  linna  Aiamaa  piirkonnas  ühisveevärgi  ja

-kanalisatsiooni  rajamine,  A.Haava  tänava  piirkonnas  veetorustiku  rajamine,  Kaare

tänavalt  Tallinna  tänavale  viiva  reovee  kollektori  ümbersuunamine,  Kungla  tänava

piirkonnas veetorustiku rekonstrueerimine, Tallinna  ja Jaama tänavate vahelise joogivee

magistraaltorustiku rajamine,  E.Vilde  tänava  piirkonnas  veetorustiku  rajamine  ja  Türi

linna sadeveekraavide puhastamine.

Tabel 94: Projekt TÜR-1
Türi linna Aiamaa piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine

Projekti nr: TÜR-1
Projekti asukoht: Türi linn 

Skeem TÜRI

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

(jm, tk)

ühiku
maksumus

maksumus

1. Aiamaa tn veetorustiku rajamine    

1.1 Veetorustiku De32...50 rajamine teealas ja kanalisatsioonitorustikuga
samas kaevikus

435 60 26 100

1.2
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Aiamaa tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ja 25

25 150 3 750

1.3 Veetorustiku rajamine kokku   29 850
2. Aiamaa tn kanalisatsioonitorustiku rajamine    

2.1 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine teealas ja 
veetorustikuga samas kaevikus

440 150 66 000

2.2
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Aiamaa tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ja 25

25 100 2 500

2.3 Kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   68 500

3. Vee ja kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   98 350

4. Muud kulud    
4.1 Projekteerimistööd  5% 4 918
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 4 918
4.3 Ettenägematud kulud  10% 9 835
5. Projekti maksumus kokku   118 020

Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 95: Projekt TÜR-2
Türi linna A.Haava tänava piirkonnas veetorustiku rekonstrueerimine

Projekti nr: TÜR-2
Projekti asukoht: Türi linn 

Skeem TÜRI

jrk lõigu kirjeldus
ühikute

arv  
(jm, tk)

ühiku
maksumus

maksumus

1. A.Haava tn veetorustiku rekonstrueerimine    
1.1 Veetorustiku De110 rekonstrueerimine teealas 160 110 17 600
1.2 Veetorustiku De32 rekonstrueerimine teealas 10 80 800

1.3
Liitumispunktide rekonstrueerimine koos De32 maakraanide 
paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Tallinna tn 36, 38 ja 
A.Haava tn 7, 10, 10a

5 150 750

1.4 Veetorustiku rekonstrueerimine kokku   19 150
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 958
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 958
2.3 Ettenägematud kulud  10% 1 915
3. Projekti maksumus kokku   22 980

Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 96: Projekt TÜR-3
Türi linnas Kaare tänavalt Tallinna tänavale viiva reovee kollektori ümbersuunamine
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Projekti nr: TÜR-3
Projekti asukoht: Türi linn

Skeem TÜR

jrk lõigu kirjeldus
ühikute

arv
 (jm, tk)

ühiku
maksumus

maksumus

1. Reovee kollektori ümbersuunamine    

1.1 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De200 rajamine alates Kaare tn 31 
kinnistust kuni perspektiivse Kaare tn ülepumplani

10 180 1 800

1.2
Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine  alates Kaare tn 
ülepumplast kuni Kaare tn 28a kinnistu juures asuva 
voolurahustuskaevuni

75 90 6 750

1.3
Kaare tn reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga)

1 25 000 25 000

1.4 Reovee kollektori rajamine kokku   33 550

2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 1 678
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 678
2.3 Ettenägematud kulud  10% 3 355
3. Projekti maksumus kokku   40 260

Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 97: Projekt TÜR-4
Türi linnas Kungla tänava piirkonnas veetorustiku rekonstrueerimine

Projekti nr: TÜR-4
Projekti asukoht: Türi linn 

Skeem TÜRI

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)

ühiku
maksumus

maksumus

1. Kungla tn veetorustiku rekonstrueerimine    
1.1 Veetorustiku De110 rajamine teealas 200 110 22 000
1.2 Veetorustiku De32 rajamine teealas 50 80 4 000

1.3
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Kungla tn 41, 43, 45, 47, 49, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68, 70 ja Luha tn 15

14 150 2 100

1.4 Veetorustiku rajamine kokku   28 100
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 1 405
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 405
2.3 Ettenägematud kulud  10% 2 810
3. Projekti maksumus kokku   33 720

Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 99: Projekt TÜR-5
Türi linnas Tallinna  ja Marjamaa piirkonna vahelise joogivee magistraaltorustiku rajamine

Projekti nr: TÜR-5
Projekti asukoht: Türi linn 

Skeem TÜRI

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

(jm, tk)

ühiku
maksumus

maksumus

1. Veetorustiku rajamine    

1.1
Veetorustiku De110 rajamine teealas  alates Tallinna tänavast kuni 
Marjamaa piirkonnani

925 110 101 750

1.4 Veetorustiku rajamine kokku   101 750
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 5 088
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 5 088
2.3 Ettenägematud kulud  10% 10 175
3. Projekti maksumus kokku   122 100

Tabel 100: Projekt TÜR-6
Türi linna E.Vilde tänava piirkonnas veetorustiku rajamine

Projekti nr: TÜR-6
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Projekti asukoht: Türi linn 
Skeem TÜRI

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv  

(jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. E.Vilde tn veetorustiku rajamine    
1.1 Veetorustiku De50 rajamine teealas 150 80 12 000

1.2 Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega
järgmiste kinnistute juurde: E.Vilde tn 6a, 8, 9, 10, 16, 16a

6 150 900

1.3 Veetorustiku rajamine kokku   12 900
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 645
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 645
2.3 Ettenägematud kulud  10% 1 290
3. Projekti maksumus kokku   15 480

Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 101: Projekt TÜR-7

Türi linna sademeveesüsteemi rekonstrueerimise I etapp

Projekti nr: TÜR-7
Projekti asukoht: Türi linna

Skeem TÜRI

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Sadeveekraavide puhastamine    

1.1 Sadeveekraavide puhastamine koos truupide (De500, 7 tk) ja 
truubi otsakute asendamisega

600 30 18 000

1.4 Sadeveekraavide puhastamine kokku   18 000

2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 900
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 900
2.3 Ettenägematud kulud  10% 1 800
3. Projekti maksumus kokku   21 600

Allikas: konsultandi arvutused
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Oisu alevikuga seotud projektideks on Oisu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine
Retla  tee  ja  Estonia  pst  piirkonnas,  reoveepuhasti  rekonstrueerimine  ning  tuletõrje
veehoidla rajamine. 

Tabel 102: Projekt OIS-1

Oisu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine

Projekti nr: OIS-1

Projekti asukoht: Oisu alevik

Skeem OISU

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

(jm, tk)

ühiku
maksumus

maksumus

1. Veetorustiku rajamine    

1.1
Retla tee veetorustiku De32...50 rajamine teealas ja 

kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus kuni Pargi tn 5 kinnistuni
480 60 28 800

1.1
Estonia pst veetorustiku De32...50 rajamine teealas ja 

kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus
110 60 6 600

1.2
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 

järgmiste kinnistute juurde: Retla tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26 ja Estonia pst 10, 12, 14, 16

17 150 2 550

1.3 Veetorustiku rajamine kokku   37 950

2. Kanalisatsioonitorustiku rajamine    

2.1
Retla tee isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine teealas 

ja veetorustikuga samas kaevikus kuni Pargi tn 5 kinnistuni
460 150 69 000

2.1
Estonia pst isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine 

teealas ja osaliselt veetorustikuga samas kaevikus kuni Kadaka tee 

2 kinnistuni ja Lasteaia tn ühiskanalisatsioonini

280 150 42 000

2.2
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 

järgmiste kinnistute juurde: Retla tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26 ja Estonia pst 10, 12, 14, 16 ning Kadaka tee 2

18 100 1 800

2.3 Kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   112 800

3. Vee ja kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   150 750

4. Muud kulud    

4.1 Projekteerimistööd  5% 7 538

4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 7 538

4.3 Ettenägematud kulud  10% 15 075

5. Projekti maksumus kokku   180 900

Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 103: Projekt OIS-2

Oisu reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekti nr: OIS-2

Projekti asukoht: Oisu alevik

Skeem OISU

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine    

1.1
Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine orgaanilise 

tootlikkusega kuni 800 IE-d. Eelpuhasti, reoveepuhasti ja 

tehnohoone rajamine. Puhasti ühendamine kaugjärelvalvega.

1 550 000 550 000

2. Muud kulud    

2.1 Projekteerimistööd  5% 27 500

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 27 500

2.3 Ettenägematud kulud  10% 55 000

3. Projekti maksumus kokku   660 000

Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 104: Projekt OIS-3
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Tuletõrje veehoidla rajamine Oisu alevikus

Projekti nr: OIS-3

Projekti asukoht: Oisu alevik

Skeem OISU

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Tuletõrje veehoidla rajamine    

1.1

Tuletõrje veehoidla rajamine Oisu alevikus Lasteaia tänava ning 
Estonia puiestee nurgale. Muldesse paigaldatav mahuti suurusega 
V=108m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga.  Lisaks hoidla juurde 
ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine.

1 28 000 28 000

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku   28 000

2. Muud kulud    

2.1 Projekteerimistööd  5% 1 400

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 400

2.3 Ettenägematud kulud  10% 2 800

3. Projekti maksumus kokku   33 600

Allikas: konsultandi arvutused
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Särevere  alevikuga seotud  projektideks  on  Jõe  ja  Põllu  tänavate
kanalisatsioonitorustike  ja  Jõe  tänava  ülepumpla  rekonstrueerimine,  veetöötlusjaama
rekonstrueerimine, tuletõrje veehoidla rajamine, sadeveesüsteemide rekonstrueerimine
ja Särevere kutsehariduskeskuse piirkonna ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine.

Tabel 105: Projekt SÄR-1

Särevere aleviku Jõe ja Põllu tänavate kanalisatsioonitorustike ja Jõe tänava ülepumpla
rekonstrueerimine 

Projekti nr: SÄR-1
Projekti asukoht: Särevere alevik

Skeem SÄREV

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine    

1.1 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rekonstrueerimine 
Jõe ja Põllu tänavate piirkonnas , osaliselt teealas

710 150 106 500

1.2 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku asukoha muutmine Jõe tn 17 ja 
19 kinnistute juures, uue torustiku paigaldamine teealasse

80 150 12 000

1.3
Särevere Jõe tänava reovee ülepumpla rekonstrueerimine 
(pinnasesse paigaldatav uus kompaktpumpla koos kahe pumba ning
automaatse häireedastussüsteemiga)

1 25000 25 000

1.4 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   143 500
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 7 175
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 7 175
2.3 Ettenägematud kulud  10% 14 350
3. Projekti maksumus kokku   172 200
Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 106: Projekt SÄR-2

Särevere veetöötlusjaama rekonstrueerimine

Projekti nr: SÄR-2
Projekti asukoht: Särevere alevik

Skeem SÄREV

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Veetöötlusjaama rekonstrueerimine    

1.1

Olemasoleva puurkaev-pumpla nr 10279 ja veetöötlusjaama hoone 
korrastamine, survetõsteseadmete, automaatika- ning 
elektrisüsteemide asendamine uutega, veetöötlusjaama ühendamine
kaugjärelvalvesüsteemi

1 65 000 65 000

1.2 Veetöötlusjaama rekonstrueerimine kokku   65 000
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 3 250
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 3 250
2.3 Ettenägematud kulud  10% 6 500
3. Projekti maksumus kokku   78 000
Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 107: Projekt SÄR-3

Tuletõrje veehoidla rajamine Särevere alevikus

Projekti nr: SÄR-3
Projekti asukoht: Särevere alevik

Skeem SÄREV

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Tuletõrje veehoidla rajamine    

1.1

Tuletõrje veehoidla rajamine Särevere aleviku elamute piirkonnas. 
Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=130m³ koos soojustatud 
kuivhüdrandiga.  Lisaks hoidla juurde ümberpööramise platsi 
rajamine ning veevõtukoha tähistamine.

1 36 000 36 000

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku   36 000
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2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 1 800
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 800
2.3 Ettenägematud kulud  10% 3 600
3. Projekti maksumus kokku   43 200
Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 108: Projekt SÄR-4

Särevere sadeveesüsteemide rekonstrueerimine

Projekti nr: SÄR-4
Projekti asukoht: Särevere alevik

Skeem SÄREV

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Sadeveesüsteemide rajamine    

1.1 Isevoolse sadeveetorustiku De160…200 rajamine Põllu tänava 
piirkonnas kortermajade Põllu tn 22, 24 ja 26 juures

270 150 40 500

1.2 Isevoolse sadeveetorustiku De160…200 rajamine Jõe tänava 
piirkonnas individuaalelamute Jõe tn 7, 9a, 9, 11 ja 13 juures

120 150 18 000

1.3 Sadeveekraavide rajamine alates Jõe tänavast kuni Prandi jõeni 90 30 40 500
1.4 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   99 000
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 2 025
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 2 025
2.3 Ettenägematud kulud  10% 4 050
3. Projekti maksumus kokku   107 100
Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 109: Projekt SÄR-5

Särevere kutsehariduskeskuse piirkonna ühiskanalisatsiooni 
rekonstrueerimine
Projekti nr: SÄR-5

Projekti asukoht: Särevere alevik
Skeem nr SÄREV

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine    

1.1
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rekonstrueerimine 
kutsehariduskeskuse piirkonnas , osaliselt teealas

1 885 150 282 750

1.2 Isevoolse kanalisatsioonitorustiku asukoha muutmine Aia tn 
piirkonnas, uue torustiku paigaldamine teealasse

210 150 31 500

1.3
Kanalisatsiooni survetorustiku De70 rajamine  alates kaupluse 
ülepumplast kuni Viljandi tn 2 kinnistu juures asuva 
voolurahustuskaevuni

90 70 6 300

1.4
Vana-Lokuta reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga)

1 25000 25 000

1.5 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   345 550
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 17 278
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 17 278
2.3 Ettenägematud kulud  10% 34 555
3. Projekti maksumus kokku   414 660
Allikas: konsultandi arvutused
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Kabala  külaga seotud  projektideks  on  Pärna  tn  veetorustiku  ümbertõstmine,
ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine ja tuletõrje veehoidla rajamine.

Tabel 110: Projekt KAB-1
Kabala Pärna tn veetorustiku ümbertõstmine

Projekti nr: KAB-1
Projekti asukoht: Kabala küla

Skeem KABALA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv  

(jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Pärna tn veetorustiku ümbertõstmine    

1.1
Veetorustiku De50 rajamine Pärna tn 12 kuni Pärna tn 20, teealas ja 
eraldi kaevikus

240 80 19 200

1.3
Liitumispunktide rajamine koos De40 siibrite paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Pärna tn 18 ja 20

2 150 300

1.4 Veetorustiku rajamine kokku   19 500
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 975
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 975
2.3 Ettenägematud kulud  10% 1 950
3. Projekti maksumus kokku   23 400
 Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 111: Projekt KAB-2

Kabala ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine

Projekti nr: KAB-2
Projekti asukoht: Kabala küla

Skeem KABALA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine    

1.1
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rekonstrueerimine  
Pärna ja Tiigi tänavatel, eraldi kaevikus, valdavalt väljaspool teeala

885 180 159 300

1.2
Kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine alates Pilistvere tee 
ülepumplast kuni Kabala reoveepuhastini, eraldi kaevikus ja teealas

230 90 20 700

1.3 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   180 000
2. Reoveepumpla rekonstrueerimine    

2.1

Olemasoleva Kabala Tiigi tn reovee ülepumpla lammutamine ja selle 
asendamine uue ülepumplaga (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga)

1 25 000 25 000

2.2 Reoveepumpla rekonstrueerimine kokku   25 000
3. Ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine kokku   205 000
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 10 250
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 10 250
2.3 Ettenägematud kulud  10% 18 000
3. Projekti maksumus kokku   243 500
 Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 112: Projekt KAB-3

Tuletõrje veehoidla rajamine Kabala külas

Projekti nr: KAB-3
Projekti asukoht: Kabala küla

Skeem KABALA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Tuletõrje veehoidla rajamine    

1.1

Tuletõrje veehoidla rajamine Kahala külas puurkaev-pumpla nr 13430
juurde. Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos 
soojustatud kuivhüdrandiga.  Lisaks hoidla juurde ümberpööramise 
platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine.

1 28 000 28 000
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1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku   28 000

2. Muud kulud    

2.1 Projekteerimistööd  5% 1 400

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 400

2.3 Ettenägematud kulud  10% 2 800

3. Projekti maksumus kokku   33 600

Allikas: konsultandi arvutused
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Kahala  külaga seotud  projektideks  Kahala  veetöötlusjaama  rekonstrueerimine,
reoveepuhasti rekonstrueerimine, ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine
ning tuletõrje veehoidla rajamine.

Tabel 113: Projekt KAH-1

Kahala veetöötlusjaama rekonstrueerimine

Projekti nr: KAH-1
Projekti asukoht: Kabala küla

Skeem KAHALA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Veetöötlusjaama rekonstrueerimine    

1.1

Olemasoleva puurkaev-pumpla nr 10390 ja veetöötlusjaama hoone 
lammutamine ja selle asemele uue metallkonstruktsioonidest hoone 
rajamine, survetõsteseadmete, automaatika- ning elektrisüsteemide
asendamine uutega, veetöötlusseadmete paigaldamine, 
veetöötlusjaama ühendamine kaugjärelvalvesüsteemi, piirdeaia 
rajamine ning värava paigaldamine.

1 95 000 95 000

1.2 Veetöötlusjaama rekonstrueerimine kokku   95 000
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 4 750
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 4 750
2.3 Ettenägematud kulud  10% 9 500
3. Projekti maksumus kokku   114 000
Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 114: Projekt KAH-2

Kahala reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekti nr: KAH-2
Projekti asukoht: Kahala küla

Skeem KAHALA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine    

1.1
Uue väikepuhasti rajamine olemasoleva filterväljaku asemele 
orgaanilisel tootlikkusega kuni 200 IE-d. Eelpuhasti, reoveepuhasti 
ja tehnohoone rajamine. Puhasti ühendamine kaugjärelvalvega.

1 200 000 200 000

2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 10 000
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 10 000
2.3 Ettenägematud kulud  10% 20 000
3. Projekti maksumus kokku   240 000
Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 115: Projekt KAH-3

Kahala ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine

Projekti nr: KAH-3
Projekti asukoht: Kahala küla

Skeem KAHALA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine    

1.1
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 rekonstrueerimine 
alates Sireli tn 7 kuni Kahala ülepumplani ning Kahala biopuhastini, 
eraldi kaevikus, valdavalt väljaspool teeala

1 295 180 233 100

1.2 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   233 100
2. Reoveepumpla rekonstrueerimine    
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2.1

Olemasoleva Kahala reovee ülepumpla lammutamine ja selle 
asendamine uue ülepumplaga (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, sh vajadusel juurdepääsutee korrastamine)

1 25 000 25 000

2.2 Reoveepumpla rekonstrueerimine kokku   25 000

3. Ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine kokku   258 100

2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 12 905
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 12 905
2.3 Ettenägematud kulud  10% 23 310
3. Projekti maksumus kokku   307 220

Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 116: Projekt KAH-4

Tuletõrje veehoidla rajamine Kahala külas

Projekti nr: KAH-4
Projekti asukoht: Kahala küla

Skeem KAHALA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Tuletõrje veehoidla rajamine    

1.1

Tuletõrje veehoidla rajamine Kahala külas puurkaev-pumpla nr 
10390 juurde. Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ 
koos soojustatud kuivhüdrandiga.  Lisaks hoidla juurde 
ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine.

1 28 000 28 000

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku   28 000

2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 1 400
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 400
2.3 Ettenägematud kulud  10% 2 800
3. Projekti maksumus kokku   33 600

Allikas: konsultandi arvutused
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Kirna  külaga seotud  projektiks  on  Kirna  kortermajade  piirkonna  ühiskanalisatsiooni
rekonstrueerimine ning Kirna-Virika-Änari tee ääres asuvate elamute ühendamise asula
ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga.

Tabel 117: Projekt KIR-1

Kirna ÜVK rekonstrueerimine

Projekti nr: KIR-1
Projekti asukoht: Kirna küla

Skeem KIRNA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine    

1.1
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rekonstrueerimine  Pargi ja 
Künkavere kinnistute piirkonnas, eraldi kaevikus, valdavalt väljaspool
teeala

115 180 20 700

1.2 Kirna-Virika-Änari tee ääres De160 kanalisatsioonitorustiku rajamine 285 180 51 300

1.3 Kirna-Virika-Änari tee ääres De150 veetorustiku rajamine 285 80 22 800

1.4
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Töökoja, Kirna kuivati ja Kuuse

3 100 300

1.5
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Töökoja, Kirna kuivati ja Kuuse

3 150 450

1.6 Torustike ehitustööd kokku   95 550
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 4 777
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 4 778
2.3 Ettenägematud kulud  10% 9 555
3. Projekti maksumus kokku   114 660
 Allikas: konsultandi arvutused
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Laupa külaga seotud  projektideks on Laupa küla ühiskanalisatsiooni ja  ühisveevärgi

rekonstrueerimine,  reoveepuhasti  rekonstrueerimine  ja  Laupa  kooli  ühendamine

ühiskanalisatsiooniga.

Tabel 118: Projekt LAU-1

Laupa küla ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi rekonstrueerimine

Projekti nr: LAU-1
Projekti asukoht: Laupa küla

Skeem LAUPA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine    

1.1
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De200 rekonstrueerimine Pargi, 
Kasekese ja Männi kinnistute piirkonnas, eraldi kaevikus

160 180 28 800

1.2
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine alates Võidu 
kinnistust kuni perspektiivse reoveepumplani Pargi kinnistu juures, 
osaliselt samas kaevikus veetorustikuga,  teealas

210 150 31 500

1.3
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Võidu, Tiigimäe, Kooviti, Triinu, Sirje, 
Talise

6 100 600

1.4
Laupa reovee ülepumpla rajamine Pargi kinnistu juures (pinnasesse 
paigaldatav uus kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga)

1 25000 25 000

1.5 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   85 900
2. Ühisveevärgi rekonstrueerimine    

2.1
Puurkaev-pumpla nr 10269 juures asuva veetorustiku 
rekonstrueerimine De50, eraldi kaevikus

65 80 5 200

2.2
Veetorustiku De32…50 rajamine alates Pargi kinnistust kuni Triinu 
kinnistuni, teealas, osaliselt samas kaevikus isevoolse 
kanalisatsioonitorustikuga

150 60 9 000

2.3
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Triinu, Sirje, Talise

3 150 450

2.4 Veetorustiku rajamine kokku   14 650
3. Ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi rekonstrueerimine kokku   100 550
4. Muud kulud    
4.1 Projekteerimistööd  5% 5 028
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 5 028
4.3 Ettenägematud kulud  10% 10 055
5. Projekti maksumus kokku   120 660
 Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 119: Projekt LAU-2

Laupa reoveepuhasti rekonstrueerimine

Projekti nr: LAU-2
Projekti asukoht: Laupa küla

Skeem LAUPA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine    

1.1

Uue väikepuhasti rajamine olemasoleva biotiigi asemele orgaanilise 
tootlikkusega kuni 180 IE-d. Ühe biotiigi likvideerimine (300 m²) ja 
ülejäänud kahe biotiigi (kokku 800 m²) puhastamine, eelpuhasti, 
reoveepuhasti ja tehnohoone rajamine, suubla korrastamine, puhasti 
ümbritsemine aiaga, puhasti juurde ümberpööramisplatsi ja 
juurdepääsutee rajamine. Puhasti ühendamine kaugjärelvalvega.

1 220 000 220 000

2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 11 000
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 11 000
2.3 Ettenägematud kulud  10% 22 000
3. Projekti maksumus kokku   264 000

 
Tabel 120: Projekt LAU-3
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Laupa kooli ühendamine ühiskanalisatsiooniga

Projekti nr: LAU-3
Projekti asukoht: Laupa küla

Skeem LAUPA
Projekti alternatiiviks on uue väikepuhasti (kuni 60 IE) paigaldamine Laupa kooli vana puhasti asemele. 

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Survekanalisatsiooni torustiku rajamine    

1.1
Kanalisatsiooni survetorustiku De80 rajamine  alates Laupa kooli 
ülepumplast kuni Pargi kinnistu juures asuva voolurahustuskaevuni

250 90 22 500

1.2
Olemasoleva reoveepuhasti ja filterväljaku likvideerimine, pumpla 
juurde  rasvapüüdja paigaldamine

1 6 000 6 000

1.3
Laupa kooli reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav uus 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga)

1 25000 25 000

1.4 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku   53 500

2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 2 675
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 2 675
2.3 Ettenägematud kulud  10% 5 350
3. Projekti maksumus kokku   64 200

 Allikas: konsultandi arvutused
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Lokuta külaga seotud projektiks on Kure tee piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni

rajamine.

Tabel 121: Projekt LOK-1
Lokuta küla Kure tee piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine

Projekti nr: LOK-1
Projekti asukoht: Lokuta küla

Skeem LOKUTA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Kure tee ühisveevärgi rajamine    

1.1
Veetorustiku De50 rajamine teealas ja kanalisatsioonitorustikuga 
samas kaevikus

400 60 24 000

1.2 Veetorustiku De40…63 rajamine teealas 830 80 66 400
1.2 Veetorustiku De32 rajamine teealas 140 80 11 200

1.3

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Kure tee 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 10a, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 22a, 23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27 ja 
Pirnipuu, Pähklisalu, Jõekalda, Järsukalda, Paulus, Kallaste, Tohu, 
Kadalipu, Välja, Heinsoo

35 150 5 250

1.4 Veetorustiku rajamine kokku   106 850
2. Kure tee ühiskanalisatsiooni rajamine    

2.1
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine teealas ja 
veetorustikuga samas kaevikus

235 150 35 250

2.2
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Pirnipuu, Pähklisalu, Jõekalda, 
Järsukalda, Paulus, Kallaste, Tohu, Kadalipu, Välja, Heinsoo

10 100 1 000

2.3
Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine  alates Vana-Lokuta 
ülepumplast kuni Kure tee 6 kinnistu juures asuva 
voolurahustuskaevuni

340 70 23 800

2.4
Vana-Lokuta reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga)

1 25000 25 000

2.5 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   85 050

3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine kokku   191 900

4. Muud kulud    
4.1 Projekteerimistööd  5% 9 595
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 9 595
4.3 Ettenägematud kulud  10% 19 190
5. Projekti maksumus kokku   230 280

Allikas: konsultandi arvutused
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Türi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2014-2026

Metsakülaga seotud  projektiks  on  Metsküla  ühiskanalisatsiooni  ühendamine  Oisu

reoveepuhastiga.

Tabel 122: Projekt MET-1
Metsküla ühiskanalisatsiooni ühendamine Oisu reoveepuhastiga

Projekti nr: MET-1
Projekti asukoht: Metsaküla

Skeem METSAK

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Survekanalisatsiooni torustiku rajamine    

1.1
Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine  alates Metsaküla 
ülepumplast kuni Oisu reoveepuhasti juures asuva 
voolurahustuskaevuni

1135 90 102 150

1.2 Metsaküla ülepumpla reoveepumpade asendamine uutega 2 2 500 5 000
1.3 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku   107 150

2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 5 358
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 5 358
2.3 Ettenägematud kulud  10% 10 715
3. Projekti maksumus kokku   128 580

Allikas: konsultandi arvutused
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Poaka  külaga seotud  projektiks  on  Ülejõe  ja  Pihlaka  piirkonna  sadeveekraavide
puhastamine.

Tabel 123: Projekt POA-1

Poaka Ülejõe ja Pihlaka piirkonna sadeveekraavide puhastamine

Projekti nr: POA-1
Projekti asukoht: Poaka küla

Skeem KIRNA

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Sadeveekraavide puhastamine    

1.1
Sadeveekraavide puhastamine koos võsa lõikamisega Ülejõe VKT 
piirkonnas koos truupide (De500, 3 tk) ja truubi otsakute 
asendamisega, sh sissesõitude taastamine

830 30 24 900

1.2
Sadeveekraavide puhastamine koos võsa lõikamisega Pihlaka VKT 
piirkonnas koos truupide (De500, 1 tk) ja truubi otsakute 
asendamisega, sh sissesõitude taastamine

340 30 10 200

1.4 Sadeveekraavide puhastamine kokku   35 100
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 1 755
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 755
2.3 Ettenägematud kulud  10% 3 510
3. Projekti maksumus kokku   42 120
 Allikas: konsultandi arvutused
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Taikse külaga seotud projektideks on reoveepuhasti ja  ülepumpla rekonstrueerimine
ning suubla korrastamine ning tuletõrje veehoidla rajamine.

Tabel 124: Projekt TAI-1

Taikse reoveepuhasti ja ülepumpla rekonstrueerimine ning suubla korrastamine

Projekti nr: TAI-1

Projekti asukoht: Taikse küla

Skeem TAIKSE

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine    

1.1
Uue väikepuhasti rajamine olemasoleva filterväljaku asemele 
orgaanilisel tootlikkusega kuni 200 IE-d. Eelpuhasti, reoveepuhasti ja 
tehnohoone rajamine. Puhasti ühendamine kaugjärelvalvega.

1 200 000 200 000

2. Reovee ülepumpla rekonstrueerimine    

2.1

Puhasti juures asuva olemasoleva reovee ülepumpla lammutamine ja 
selle asendamine uue kompaktpumplaga (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 
häireedastussüsteemiga). Pumpla ühendamine kaugjärelvalvega.

1 25 000 25 000

3. Reoveepuhasti heitvee äravoolusüsteemi korrastamine    

3.1
Heitvee isevoolse kanalisatsioonitorustiku De200 rekonstrueerimine 
alates reoveepuhastist kuni Punnisaare suubla peakraavini

60 150 9 000

3.2 Punnisaare suubla peakraavi süvendamine 240 30 7 200

4.
Reoveepuhasti ja ülepumpla rekonstrueerimine ja heitvee 
äravoolusüsteemi korrastamine kokku

  241 200

5. Muud kulud    

5.1 Projekteerimistööd  5% 12 060

5.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 12 060

5.3 Ettenägematud kulud  10% 24 120

6. Projekti maksumus kokku   289 440

 Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 125: Projekt TAI-2

Tuletõrje veehoidla rajamine Taikse külas

Projekti nr: TAI-2

Projekti asukoht: Taikse küla

Skeem TAIKSE

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Tuletõrje veehoidla rajamine    

1.1

Tuletõrje veehoidla rajamine Taikse küla kultuurimaja kinnistule. 
Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ koos soojustatud 
kuivhüdrandiga.  Lisaks hoidla juurde ümberpööramise platsi 
rajamine ning veevõtukoha tähistamine.

1 28 000 28 000

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku   28 000

2. Muud kulud    

2.1 Projekteerimistööd  5% 1 400

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 400

2.3 Ettenägematud kulud  10% 2 800

3. Projekti maksumus kokku   33 600

 Allikas: konsultandi arvutused
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Türi valla ÜVK arendamise kava aastateks 2014-2026

Türi-Alliku  külaga seotud  projektideks  on  ÜVK  laiendamine  Pärnu-Rakvere  mnt
piirkonnas,  veetöötlusjaama  rekonstrueerimine,  Türi-Alliku  lasteaia,  Veskisilla  ja
Kelmiküla  piirkondade ühisveevärkide  ühendamine, tuletõrje veehoidla rajamine ning
Kaljundi reoveepumpla rekonstrueerimine.

Tabel 126: Projekt TÜA-1
Türi-Alliku ÜVK laiendamine Pärnu-Rakvere mnt piirkonnas

Projekti nr: TÜA-1
Projekti asukoht: Türi-Alliku küla 

Skeem TALLIK

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv  

(jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Veetorustiku rajamine    

1.1
Veetorustiku De110 rajamine alates Türi-Alliku puurkaev-pumpla nr 
10472 kuni Kalda kinnistuni eraldi kaevikus

870 110 95 700

1.2
Veetorustiku De110 rajamine alates Kalda kinnistust kuni Kelmiküla 
teeni samas kaevikus isevoolse kanalisatsiooni torustikuga

370 90 33 300

1.3
Veetorustiku De32...40 rajamine Pärnu-Rakvere mnt piirkonnas eraldi 
kaevikus

60 80 4 800

1.4
Veetorustiku De32...40 rajamine Pärnu-Rakvere mnt piirkonnas, sh 
Kalda ja Tuule kinnistute hargnemine samas kaevikus isevoolse 
kanalisatsiooni torustikuga

100 60 6 000

1.5

Liitumispunktide rajamine koos De32…40 maakraanide ja siibrite 
paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Alliku tee 1, 2, 3 ja 
Pihlaka, Elmari, Uuetoa, Ürgla, Silla, Jaanuse, Tuule, Kalda, Jõekalda, 
Uus-Kruusamäe, Leedo, Pukka, Reinu, Teeääre, Kelmiküla tee 2 
kinnistute juurde

18 150 2 700

1.6 Veetorustiku rajamine kokku   142 500
2. Kanalisatsioonitorustiku rajamine    

2.1
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine alates Tuule 
kinnistust kuni Kelmiküla teeni teealas ja veetorustikuga samas 
kaevikus 

460 150 69 000

2.2
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Tuule, Kalda, Jõekalda, Uus-Kruusamäe, 
Leedo, Pukka, Reinu, Teeääre, Kelmiküla tee 2 kinnistute juurde

9 100 900

2.3 Kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   69 900
3. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   212 400
4. Muud kulud    
4.1 Projekteerimistööd  5% 10 620
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 10 620
4.3 Ettenägematud kulud  10% 21 240
5. Projekti maksumus kokku   254 880
 Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 127: Projekt TÜA-2

Türi-Alliku veetöötlusjaama rekonstrueerimine

Projekti nr: TÜA-2
Projekti asukoht: Türi-Alliku küla

Skeem TALLIK

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Veetöötlusjaama rekonstrueerimine    

1.1

Olemasoleva puurkaev-pumpla nr 10472 ja veetöötlusjaama hoone 
lammutamine ja selle asemele uue metallkonstruktsioonidest hoone 
rajamine, survetõsteseadmete, automaatika- ning elektrisüsteemide 
asendamine uutega, veetöötlusseadmete paigaldamine, 
veetöötlusjaama ühendamine kaugjärelvalvesüsteemi

1 95 000 95 000

1.2 Veetöötlusjaama rekonstrueerimine kokku   95 000
2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 4 750
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 4 750
2.3 Ettenägematud kulud  10% 9 500
3. Projekti maksumus kokku   114 000
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 Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 128: Projekt TÜA-3

Türi-Alliku lasteaia, Veskisilla ja Kelmiküla  piirkondade 
ühisveevärkide ühendamine ning ühiskanalisatsiooni laiendamine

Projekti nr: TÜA-3
Projekti asukoht: Türi-Alliku küla 

Skeem TALLIK

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

(jm, tk)

ühiku
maksumus

maksumus

1. Veetorustiku rajamine    

1.1 Veetorustiku De63 rajamine alates Pärnu-Rakvere maanteest kuni 
Taikse-Tori-Türi-Alliku teel Uhkme kinnistuni eraldi kaevikus

390 80 31 200

1.2
Veetorustiku De110 rajamine alates Pärnu-Rakvere maanteest kuni 
Kelmiküla tee 1 kinnistuni eraldi kaevikus

30 110 3 300

1.3 Veetorustiku De110 rajamine alates Kelmiküla tee 2 kinnistust kuni 
Veskisilla tee 7 kinnistuni eraldi kaevikus

200 80 16 000

1.4
Veetorustiku De50 rajamine alates Keskuse kinnistust kuni Jõeääre 
kinnistuni eraldi kaevikus

190 80 15 200

1.5
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Keskuse, Aiandi, Heiki, Jõeääre, Mõisa, 
Pargi ja Platsi kinnistute juurde

7 150 1 050

1.5 Veetorustiku rajamine kokku   66 750
2. Kanalisatsioonitorustiku rajamine

2.1
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine alates Jõeääre 
kinnistust kuni lasteaia ülepumplani

320 180 57 600

2.2
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega 
järgmiste kinnistute juurde: Jõeäärse, Mõisa, Pargi ja Platsi 
kinnistute juurde

4 100 400

2.3 Kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku 58 000
3. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku 124 750

4. Muud kulud    
4.1 Projekteerimistööd  5% 6 240
4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 6 240
4.3 Ettenägematud kulud  10% 12 480
5. Projekti maksumus kokku   149 710

Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 129: Projekt TÜA-4

Tuletõrje veehoidla rajamine Türi-Alliku külas

Projekti nr: TÜA-4
Projekti asukoht: Türi-Alliku küla

Skeem TALLIK

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Tuletõrje veehoidla rajamine    

1.1

Tuletõrje veehoidla rajamine Türi-Alliku külas Alliku tee 4 kinnistu 
kõrval. Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=130m³ koos 
soojustatud kuivhüdrandiga.  Lisaks hoidla juurde ümberpööramise 
platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine.

1 36 000 36 000

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku   36 000

2. Muud kulud    
2.1 Projekteerimistööd  5% 1 800
2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 800
2.3 Ettenägematud kulud  10% 3 600
3. Projekti maksumus kokku   43 200

 Allikas: konsultandi arvutused

Tabel 130: Projekt TÜA-5

Türi-Alliku Kaljundi reoveepumpla rekonstrueerimine

Projekti nr: TÜA-5
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Projekti asukoht: Türi-Alliku küla

Skeem TALLIK

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv

 (jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Reoveepumpla rekonstrueerimine    

1.3

Olemasoleva Türi-Alliku Kaljundi reovee ülepumpla lammutamine ja 

selle asendamine uue ülepumplaga (pinnasesse paigaldatav 

kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 

häireedastussüsteemiga, sh vajadusel juurdepääsutee korrastamine)

1 35 000 35 000

1.4 Reoveepumpla rekonstrueerimine kokku   35 000

2. Muud kulud    

2.1 Projekteerimistööd  5% 1 750

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5% 1 750

2.3 Ettenägematud kulud  10% 3 500

3. Projekti maksumus kokku   42 000

 Allikas: konsultandi arvutused
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Türi valla erinevate asulatega seotud projektiks on ÜVK rajatiste automatiseerimine
ning ühendamine ühisesse kaugvaatlussüsteemi.

Tabel 131: Projekt TÜR-9
ÜVK rajatiste automatiseerimine ning ühendamine kaugvaatlussüsteemi

Projekti nr: TÜR-9
Projekti asukoht: Türi vald 

Skeem TÜRI

jrk lõigu kirjeldus
ühikute arv  

(jm, tk)
ühiku

maksumus
maksumus

1. Rajatiste ühendamine kaugvaatlussüsteemi    

1.1

Olemasolevate ÜVK rajatiste automatiseerimine ning ühendamine 
kaugvaatlussüsteemi:  Oisu ülepumpla ja purgla, Kirna 
veetöötlusjaam, Änari, Karjaküla, Kolu, Mõnnaku ja Metsaküla 
puurkaev-pumplad. Rajatiste juurde automaatikakilbi ja GSM modemi
paigaldamine ning ühendamine olemasoleva kontroll- ja 
järelevalvetarkvaraga

3 2 000 6 000

1.2 Teostatavad tööd kokku   6 000
2. Muud kulud    
2.1 Ettenägematud kulud  10% 600
3. Projekti maksumus kokku   6 600
 Allikas: konsultandi arvutused
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12. Investeeringute finantsanalüüs
12.1.Üldine

Käesolev finantsanalüüs on koostatud Türi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajatiste
projektile. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise projekt viiakse ellu
aastatel  2014-2026.  aastal  ning  analüüsiperiood  on  12  aastat.  ÜVK  investeeringute
maksumuseks on 4 781 380 eurot, millest lühiajaline ÜVK programm viiakse ellu aastatel
2014-2020 summas 3 819 500 eurot ja pikaajaline programm summas 961 880 eurot
aastatel  2021-2026.  ÜVK  investeeringutele  koostati  finantsanalüüs  lähtudes
Keskkonnaministeeriumi  poolt  kehtestatud  eeskirjast  „Ühisveevärgi  ja  kanalisatsiooni
arendamise  kava  koostamise  juhend“.  ÜVK  investeeringute  finantsanalüüs  sisaldab
projekti tulude ja kulude prognoosimist aastatel 2014-2026. 

Tabel 132: ÜVK investeeringute finantsanalüüsi tulemused

ÜVK investeeringute ajaldatud nüüdispuhasväärtus NPV -1,786 mln eurot

ÜVK investeeringute sisemine tasuvuslävi  IRR -24%

ÜVK investeeringute keskmine tegevusrentaablus 10%

ÜVK investeeringute keskmine puhasrentaablus 7%

Allikas: konsultandi arvutused

ÜVK investeeringute finantsanalüüsi põhjal võib väita, et projekt vajab finantseerimiseks
kindlasti  välisabi.  Selleks  sobivad  nii  Eesti  siseriiklikud  fondid  (SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogramm) kui ka Euroopa Liidu vahendid
(Ühtekuuluvusfond).

ÜVK investeeringute lühikirjeldus

Sektor: Veekaitse  –  amortiseerunud  vee-  ja  kanalisatsioonitorustike  ning
veetöötlusjaamade rekonstrueerimine, pumplate ehitus ja rekonstrueerimine ning uute
vee- ja kanalisatsioonitorustike  ja sadevee süsteemide rajamine ning liitumisvõimaluste
pakkumine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga Türi valla elanikele.

ÜVK investeeringute poolt mõjutatav piirkond: Projekti otsene mõju on kvaliteetse
joogivee ja keskkonnanõuetele vastava kanalisatsiooni ärajuhtimisteenuse tagamine ca
9300 elanikuga Türi vallas. 

Eesmärgid:  ÜVK  investeeringute  eesmärgiks  on   rajada  uusi  vee-
kanalisatsioonitorustikke ja pumplaid ning rekonstrueerida olemasolevaid amortiseerunud
vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning kaasajastada veehaare ja –töötlus, tagamaks selle
toimimine ning nõuetele vastav vee kvaliteet. 

12.2.Finantsanalüüsi eesmärgid
Finantsanalüüsi eesmärkideks on: 

• hinnata  Türi  valla  ÜVK  investeeringute  ekspluatatsioonikulusid  ning  nende
muutust tulenevalt planeeritud investeeringutest;

• prognoosida  vee-  ja  kanalisatsiooniteenuse  hinnad kuni  2025 aastani,  mis
võimaldavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikku pakkumise
Türi vallas;

• prognoosida veetarbimise ja –tootmise tegevusmahud tulevikus;
• leida  sobivaim  finantseerimise  struktuur  vee-  ja  kanalisatsioonisüsteemide

väljaarendamiseks; 
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• prognoosida perioodi  2014-2025 vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest
saadavad rahavood ning nende tulu-kulu suhted;

• leida investeeringute sisemine tukumäär (IRR) ja puhasnüüdisväärtus (NPV)
diskonteerimismeetodi abil arvestades perioodi 2014-2025 inflatsiooni.

12.3.Finantsprognoosi lähtekohad ja eeldused
12.3.1. Metoodika

Käesoleva  ÜVK  arendamise  kava  finants-  ja  majandusanalüüsi  osa  koostamisel  on
konsultant  järginud  Keskkonnaministeeriumi  poolt  kehtestatud  juhendmaterjale  ÜVJK
arendamise kavade koostamisele ning Euroopa Liidu juhendamaterjale  veemajandusel
alaste projektide hindamisel.

Finantsanalüüsi  peamine  eesmärk  välja  arvutada  projekti  finantstulemuste  näitajad
infrastruktuuri  omaniku  vaatepunktist  lähtudes.  Kasutatav  meetod  on  diskonteeritud
rahavoogude  analüüs.  Metoodika  kohaselt  arvestatakse  ainult  rahavooge,  st.  ainult
projekti  tulemusel  väljamakstud  või  vastuvõetud  rahasummasid.  Diskonteeritud
rahavoogude  analüüs  ei  hõlma  selliseid  mitterahalisi  elemente  nagu  amortisatsioon,
ettenägematute kulude reserv, sihtfinantseerimise arvestus, tulude ja kulude ajatatud
arvestus jmt.

Rahavooge arvestatakse  nende ilmnemise  aastal  ning  antud  prognoosiperioodi  2014-
2025 jooksul. Kui projekti majanduslikult kasulik eluiga ületab toodud võrdlusperioodi,
võetakse  arvesse  ka  jääkväärtust.  Jääkväärtuse  arvutamisel  võetakse  pika  kasuliku
elueaga  infrastruktuuri  investeeringute  puhul  projekti  jääkväärtus  võrdseks  projekti
käigus soetatud varade jääkmaksumusega võrdlusperioodi lõpuks. 
Eeldused finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud avalikele infokogudest (statistikaameti
andmebaas,  rahvastikuregister,  vmt.)  või  haldusüksuses  kehtivatest  arengukavadest
(Türi valla arengukava, Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava) 

Etapid finantsanalüüsi teostamiseks on alljärgnevad: 
a) Investeeringute  prognoosis  kajastatakse  projektiga  seotud  investeeringuid

vastavalt  nende  tegelikule  ja  eeldatavale  elluviimisajale.  Investeeringud
sisaldavad põhivarainvesteeringuid ja –jääkmaksumust.

b) Opereerimistulude  ja  –kulude  prognoos  kajastab  rahavoopõhiselt  projekti
sissetulekuid ja väljaminekuid võrdlusperioodi jooksul. Mitterahalisi liikumisi, nagu
näiteks amortisatsiooni arvestus, prognoosis ei kajastata.

c) Investeeringute  ning  opereerimistulude  ja  –kulude  prognooside  põhjal
genereeritakse investeeringu rahavood. Investeeringu rahavoo alusel arvutatakse
välja investeeringu sisemine tasuvusmäär ja puhasnüüdisväärtus (IRR ja NPV).

Käesolev finantsanalüüs on koostatud nominaalhindades ehk inflatsiooniga korrigeeritult
tuhandetes eurodes.

12.3.2. Ajahorisont
Ajahorisont  on  maksimaalne  periood  aastates,  millede  kohta  esitatakse
finantsprognoosid.  Vastavalt  Keskkonnaministeeriumi  juhendile  koostatakse  ÜVK
finantsanalüüs  12  aasta  pikkuse  arvestusperioodi  kohta.  ÜVK  investeeringute
algusaastaks on planeeritud 2014, millest lähtuvalt on prognoosid koostatud perioodile
2014-2025.

ÜVK  lühiajaliste  investeeringute elluviimise  periood  on  2014-2020.  Lühiajalise
projekti  prognoositud  maksumus  on  3  819  500  eurot.  Pikaajalise  ÜVK
investeeringute elluviimise  periood  on  2021-2025  prognoositud  maksumusega  981
880 eurot.
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12.3.3. Makromajanduslikud eeldused
Vastavalt  määruse  juhendile  võetakse  majandus-  ja  finantsanalüüsi  koostamisel
järgmised makromajanduslikud näitajad:

• reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär;
• inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas;
• reaalpalga kasvumäär aastas;

Nimetatud andmed võetakse Rahandusministeeriumi veebilehel  avaldatud 2013. aasta
suvisest  majandusprognoosist  aastateks  2013-2016  (http://www.fin.ee/?id=263).
Hilisemad pikemaajalised makromajanduslikud prognoosid on võetud struktuurifondide
veebilehelt  (http://www.struktuurifondid.ee).  Nimetatud  prognoosid  sisaldavad  endas
SKP, tarbijahinna indeksi ja reaalpalga kasvumäära prognoose perioodile 2017-2025.

Tabel 133: Makromajanduslike näitajate prognoos
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SKP reaalkasv 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8

THI 2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6

Palga

reaalkasv 3,3 3,4 3,4 3,7 3,7 3,9 3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3

Allikas: Rahandusministeerium www.fin.ee ja www.struktuurifondid.ee 

12.3.4. Diskontomäär
Vastavalt määruse juhendile on veemajandusprojektidele kehtestatud ühtseks riiklikuks
diskontomääraks 6% reaalmääras. Kuna käesolevas analüüsis koostatakse prognoosid
nominaalhindades,  siis  korrigeeritakse  diskontomära  inflatsiooniga.  Vastavalt
prognoosiperioodile on võrdlusperioodil (2014-2025) keskmine inflatsiooni määr 2,75%.
Inflatsiooniga korrigeeritud diskontomääraks on võetud 8,92%.

12.3.5. ÜVK investeeringute jääkväärtus
Investeeringu  jääkväärtuse  leidmisel  on  aluseks  Veemajanduse  meetme  määruse
juhendis sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt:

• võrgud ja torustikud – 40 aastat;
• reservuaarid ja mahutid – 40 aastat;
• masinad ja seadmed – 15 aastat;
• tootmishooned – 40 aastat.

Tulenevalt  investeeringute  kasulikust  elueast  on  investeeringute  jääkväärtus
analüüsiperioodi lõpuks 1056 tuhat eurot.

12.4.ÜVK investeeringute tulud
ÜVK  investeeringud  genereerivad  tulu  vee-  ja  kanalisatsiooniteenuste  müügist.
Müügitulude prognoosimisel on aluseks võetud järgmised baasandmed:

• piirkonna elanike arvu prognoos;
• teeninduspiirkonna elanike prognoos;
• vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide prognoos;
• vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimise prognoos.

12.4.1. Tariifiprognoos
Türi  vallas  on  kinnitatud  Konkurentsiameti  poolt  vee-  ja  kanalisatsiooniteenuse
aktsepteeritud hinnad alates 01.01.2014.a.

Hinnakujunduses võetakse arvesse:
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• põhitegevuskulud: elekter, soojus, avariide likvideerimine, plaaniline remont,
remondimaterjalid, veearvestite vahetamine; 

• personalikulud:  töötajate  palgad  ja  nendega seotud  riigimaksud (üksikisiku
tulumaks ja sotsiaalmaks), 

• sõidukite kulud: kütus, remont ja kindlustus; 
• halduskulud: arvete saatmine, igapäevane majandustegevus, kantseleitarbed,

hoonete valve, side, pangateenustasud jms;
• põhivahendikulud: amortisatsioon (selle arvel tehakse uusi investeeringuid ja

tagastatakse  laene),  kindlustus,  laenude tagasimaksed  ainult  investeeringu
omaosaluse alusel.

Tariifid on kujundatud vastavalt Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikes 3
sätestatud, mille kohaselt tariifides peab sisalduma:

• tootmiskulude katmine;
• kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
• keskkonnakaitse tingimuste täitmine;
• põhjendatud tulukus.

Tabel 134: Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01.01.2014.a.

Teenuse  ja asulate nimetused
Füüsilised isikud

(käibemaksuga hind)

Juriidilised isikud

(käibemaksuga hind)

Joogivesi

Türi linn, Särevere alevik, Türi-Alliku küla 1,0956 €/m³ 1,2732 €/m³

Kirna ja Poaka külad 1,1304 €/m³ 1,1304 €/m³

Oisu alevik ja Taikse küla 0,9984 €/m³ 1,2372 €/m³

Kabala ja Kahala külad 1,0644 €/m³ 1,3548 €/m³

Reovee ärajuhtimine

Türi linn, Särevere alevik, Türi-Alliku küla 1,1916 €/m³ 1,3572 €/m³

Kirna ja Poaka külad 1,2420 €/m³ 1,2420 €/m³

Oisu alevik ja Taikse küla 1,1772 €/m³ 1,4160 €/m³

Kabala ja Kahala külad 1,1916 €/m³ 1,5444 €/m³

Allikas: Türi Vesi OÜ

Vee-  ja  kanalisatsiooniteenuse  hinnad  on korrigeeritud  iga-aastaselt  THI-ga

alates  2015.  aastast  ning  veemajanduse  jätkusuutlikkuse  tagamiseks  alates

2020. aastast lisaks ka SKP määraga.

Lisaks võetakse arvesse veeteenuse osakaalu leibkonnaliikmete keskmisest sissetulekust.
EL  poolt  etteantud  soovituslik   maksimum,  mida  ei  tohiks  ületada  ka  madalama
sissetulekuga elanike gruppides on 4%. Türi vallas jääb prognoositud tariif jääb alla 4%.

Tabel 135: Tariifiprognoos füüsilised ja juriidilised isikud (eur/m³)

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

Veeteenus             
Vesi Türi linn, Särevere, 
Türi-Alliku

0,91 0,94 0,97 0,99 1,02 1,05 1,11 1,18 1,24 1,31 1,39 1,46

Oisu, Taikse 0,83 0,83 0,86 0,88 0,90 0,93 0,99 1,04 1,10 1,16 1,23 1,30

Kabala, Kahala 0,89 0,89 0,91 0,94 0,96 0,99 1,05 1,11 1,18 1,24 1,31 1,38

Kirna ja Poaka 0,94 0,94 0,97 1,00 1,02 1,05 1,12 1,18 1,25 1,32 1,39 1,47

Vesi jur isikud Türi linn, 
Särevere, Türi-Alliku

1,06 1,06 1,09 1,12 1,15 1,19 1,26 1,33 1,41 1,49 1,57 1,65

Oisu, Taikse 1,03 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,22 1,29 1,37 1,44 1,52 1,61

Kabala, Kahala 1,13 1,13 1,16 1,19 1,23 1,26 1,34 1,42 1,50 1,58 1,67 1,76

Kanalisatsiooniteenus             

Kanal Türi linn, 
Särevere, Türi-Alliku

0,99 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11 1,18 1,25 1,32 1,39 1,47 1,55
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Oisu, Taikse 0,98 0,98 1,01 1,04 1,07 1,10 1,16 1,23 1,30 1,37 1,45 1,53

Kabala, Kahala 0,99 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11 1,18 1,25 1,32 1,39 1,47 1,55

Kirna ja Poaka 1,04 1,04 1,07 1,09 1,13 1,16 1,23 1,30 1,37 1,45 1,53 1,61

Kanal jur isikud Türi linn,
 Särevere, Türi-Alliku

1,13 1,13 1,16 1,20 1,23 1,26 1,34 1,42 1,50 1,58 1,67 1,76

Oisu, Taikse 1,18 1,18 1,21 1,25 1,28 1,32 1,40 1,48 1,56 1,65 1,74 1,84

Kabala, Kahala 1,29 1,29 1,32 1,36 1,40 1,44 1,53 1,61 1,71 1,80 1,90 2,00

Abonent tasu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kokku 1,91 1,93 1,99 2,04 2,10 2,16 2,29 2,42 2,56 2,70 2,85 3,01

Tariifi tõusumäär  1,34 2,90 2,80 2,80 2,84 5,98 5,83 5,70 5,60 5,51 5,43

Tariif kokku 
käibemaksuga
 (Türi linna piirkond)

2,29 2,32 2,39 2,45 2,52 2,59 2,75 2,91 3,07 3,25 3,42 3,61

Teenuse kulukus % 1,10 1,05 1,02 0,98 0,95 0,92 0,91 0,90 0,89 0,89 0,88 0,88

Teenuse kulukuse % 
pensionär

1,42 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,45 1,50 1,54 1,58 1,63 1,67

Allikas: konsultandi arvutused

ÜVK investeeringute  tulud on toodud järgnevas tabelis.

Tabel 136: ÜVK investeeringute tulud

1000 EUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tulu veemüügist 172 175 182 188 194 201 214 228 243 258 274 290
Tulu heitvee 
vastuvõtust 

228 228 234 242 248 249 265 282 299 318 337 357

Tulud vee- ja 

kanaliteenustel

t kokku 

400 403 415 430 442 450 479 510 542 575 610 647

Allikas: konsultandi arvutused

12.5.ÜVK investeeringute kulud
Uute infrastruktuuri  osadega seotud kulud arvutatud vastavalt  tehnilise inseneri  poolt
antud andmetele.

Tegevuskulud on jagatud kahte gruppi:
• Muutuvkulud;
• Püsikulud

12.5.1. Muutuvkulud

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi muutuvkuludeks on:
• Elektrikulu;
• Ressursimaks ja saastetasu

Muutuvkulude  arvutamisel  on  aluseks  veetoodang  ning  reoveepuhastile  suunatav
reoveekogus. Veetoodang erineb müüdud veekogusest mittearvestusliku veehulga võrra.
Mittearvestuslik vesi on tingitud peamiselt:

• Veetorustike, siiberkaevude ja muude veesüsteemi osade leketest;
• Veetöötlusseadmete ja –filtrite tagasipesuveest;
• Sotsiaalotstarbelisest, peamiselt tuletõrje vest

Käesoleva ÜVK  investeeringute raames jääb mittearvestusliku vee osakaal 12% juurde. 

Reoveepuhastile suunatav reoveekogus erineb tarbijatelt  vastuvõetud reovee kogusest
peamiselt järgmistel põhjustel:

• Sadevee  kanalisatsiooni  puudumisest  tingitud  sademevete  juhtimine
kanalisatsiooni;
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• Torustike leketest tingitud pinnasevete infiltreerumisest.

Vastavalt ÜVK projektile arvestatakse infiltratsiooniks ca 18 %. 

Elektrikulu on jagatud vastavalt kuluallikale järgmiselt:
• Kulu vee pumpamisele;
• Kulu reovee pumpamisele ja puhastamisele.

Vee  ja  reovee  pumpamisele  ja  puhastamisele  arvestatud  0,29  eur/m3 2014.a.
hindades. Elektrikulu analüüsiperioodil on korrigeeritud tarbijahinnaindeksiga (THI). 

Ressursimaks on reguleeritud VV määrusega nr. 171 “Vee erikasutusõiguse tasumäärad
veevõtu  eest  veekogust  või  põhjaveekihist“  §  1  sätestatud  vee  erikasutusõiguse
tasumääradest.

Türi  valla  puurkaevud  pumpavat  vett  peamiselt  Siluri  ja  Siluri-Ordoviitsiumi  kihist.
Keskmine tasumäär on 0,08 eur/m3 2014. aastal.

OÜ Türi Vesi  kasutab kemikaale reovee puhastusprotsessis muda veetustamiseks ning
fosfori sadestamiseks.  Kemikaalikulu prognoositud 2014. aastaks 3,6 tuhat eurot.
Põhivahendite rendikulu 2014. aastal on prognoositud 75,2 tuhat eurot.

12.5.2. Püsikulud

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi püsikuludeks on:
• Tööjõukulu;
• Halduskulu;
• Hoolduskulu

Tööjõukulude baaskuluks on OÜ Türi vesi opereerimispiirkonnaga seotud töötajate 2014.
aasta kulu, mis vastavalt  151 tuhat eurot aastas. Edaspidi korrigeeritakse tööjõukulu
THI ja reaalpalga kasvuga.

ÜVK  investeeringute  käigus  rekonstrueeritava  ühisveevärgi  ja  –kanalisatsiooni
korrashoiuks, korraliseks hoolduseks ja  –remondiks vajalikud hoolduskulud jooksvates
hindades on tehnilise eksperdi hinnangul järgmised:

• Torustikud ja ehitised – 0,25% soetamismaksumusest;
• Masinad ja seadmed – 1% 

Hoolduskulud on planeeritud investeerimisperioodile ehk alates 2014. aastast. Esimestel
investeeringujärgsetel  aastatel  on  hoolduskulud  väiksemad  kui  prognoositud
maksimaalne kulu, kuna investeeringud on veel uued ja hoolduskulud ei esine esimestel
aastatel  täismahus.  Hoolduskulusid  korrigeeritakse  THI  kasvuga.  2014.  aasta
hoolduskuludeks on prognoositud 15 tuhat eurot.

Mitmesuguste muude halduskuludena on koondatud side ja valve kulud ja küte kokku 46
tuhat eurot 2014. aasta hindades. Halduskulud on  korrigeeritud THI kasvuga.

Tabel 137: Tegevuskulude prognoos

tuhat EUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Elekter 68,9 70,9 73,0 75,5 77,7 78,4 81,1 83,8 86,5 89,3 92,2 95,2

Keskkonnatasud 19 22 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33

Operaatori tasu 75,3 77,5 79,9 82,7 85,2 86,5 89,4 92,4 95,5 98,6 101,7 105,0
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tuhat EUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Türi Vallale

Kemikaalide kulu 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9

Tööjõukulu 151 153 157 162 166 171 176 181 186 191 196 201

Hoolduskulu 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20

Side ja valve 
kulud, küte, 
analüüsid,  
muud kulud

45 46 48 49 50 52 53 55 56 58 59 61

Intressid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kulud kokku 378 389 403 415 427 437 450 463 477 491 506 520

Allikas: konsultandi arvutused

12.6.Teenuse kättesaadavus ja taskukohasus
EK juhendmaterjal “Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analyses
Working  document  No  4“  ütleb,  et  vee  ja  kanalisatsiooniteenuse  osakaal  keskmisest
leibkonna sissetulekust ei tohiks ületada 4%. Lisaks tuleb arvesse võtta kas sotsiaalselt
vähemkindlustatud  (paljulapselised  pered,  pensionärid,  töötud  jne)  elanike  gruppide
võimalust tarbida vee- ja kanalisatsiooniteenust  normaaltasemel   (Guidance on the
Methodology  for  carrying  out  Cost-Benefit  analysis.  Working  document  no  4.  August
2006. lk.16).  

Keskmiseks  sissetulekuks  Türi  vallas  on  võetud  Järva  maakonna  keskmine
leibkonnaliikme  netosissetulek.  Tabelis  7  on  toodud  keskmine  kogu  Eesti  keskmine
leibkonnaliikme netosissetulek kuus ja Järvamaa keskmine leibkonnaliikme netosissetulek
kuus.

Tabel 138: Keskmine leibkonnaliikme netosissetulek Järvamaal aastatel 2010-2012

Indikaator 2010 2011 2012

Järva maakond 333 355 387
Eesti keskmine 380 414 457
Järva maakonna osakaal Eesti keskmisest  87%  85% 85%
Allikas: Statistikaamet

Tabelist lähtub, Järvamaa leibkonnaliikme netosissetulekud moodustavad keskmiselt 85%
kogu  Eesti  keskmisest  leibkonnaliikme  sissetulekust.  Türi  vallas  on  leibkonna  liikme
keskmine  sissetulek  võrreldav  Järvamaa  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  Türi  vallas  jääb  alla  4%  prognoositud  tarbimisel,  keskmise
leibkonnaliikme sissetulekust.  Tabelis  127 on  toodud kogu  perioodi  näitajad  teenuse
kulukusele.

12.7.Finantsanalüüsi tulemused 
Tabel 139: Türi valla ÜVK investeeringute opereerimise tulud-kulud

tuhat EUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tulud vee- ja 

kanalisat-

siooniteenuste 

müügist

410 413 426 440 454 461 491 522 554 588 624 660
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Elekter 69 71 73 75 78 78 81 84 87 89 92 95
Keskkonnatasud 19 22 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33
Operaatori tasu 75 78 80 83 85 86 89 92 95 99 102 105
Tööjõukulu 151 153 157 162 166 171 176 181 186 191 196 201
Muud kulud 45 46 48 49 50 52 53 55 56 58 59 61

Hoolduskulud 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
Tegevuskulud 

kokku
374 385 399 411 423 432 446 459 473 487 501 515

Neto 

opereerimis-

tulu

35 28 27 29 30 29 45 63 82 101 123 145

Allikas: konsultandi arvutused

12.7.1. Tegevusrentaablus
Tegevusrentaablus  näitab  ühe opereerimiseks  kulutatava  krooni  tootlust.  Lihtsustatult
näitab  see  veemajanduse  puhast  rahavoogu,  mida  on  võimalik  kasutada
laenuteenindamiseks  ning  investeeringuteks.   Vastavalt  Keskkonnaministeeriumi  ÜVK
juhendile peab tegevusrentaablus olema vähemalt 30%. Türi valla ÜVK investeeringute
keskmine  tegevusrentaablus  on  10%,  kuid  tuleb  arvestada,  et  operaatoritasu  on
kujundatud  selliselt,  et  see  katab  ka  ära  ÜVK  investeeringute  kapitalikulu.
Tegevusrentaablus on toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 140: Tegevusrentaablus

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

Tegevus-
rentaablus

8% 6% 5% 6% 6% 5% 8%
11
%

14
%

16
%

19
%

21
%

8%

Allikas: konsultandi arvutused

12.7.2. Puhasrentaablus

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Vastavalt ÜVK eeskirjadele
peavad kõik kulud olema kaetud tariifidest ning kogu veevarustuse ja  kanalisatsiooni
pikaajalise ja jätkuva toimimise tagamiseks on oluline pikaajalises perspektiivis vähemalt
0 % puhasrentaablus. Türi valla ÜVK investeeringute keskmine puhasrentaablus on 7%.
Puhasrentaablus on toodud alljärgnevas tabelis.

Tabel 141: Puhasrentaablus

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

Puhas-
rentaablus

3% 2% 1% 2% 2% 1% 5% 8%
11
%

13
%

16
%

18
%

3%

Allikas: konsultandi arvutused

ÜVK investeeringute elluviimise tulemusel ning prognoositud tariifide kehtestamisel on
Türi Valla ÜVK investeeringute opereerimistulu positiivne, samuti on ÜVK investeeringute
tegevusrentaablus  ja  puhasrentaablus  positiivne  kogu  analüüsiperioodil.  ÜVK
investeeringute  tasuvusnäitajad IRR ja NPV on negatiivsed. ÜVK investeeringud vajavad
elluviimiseks  tagastamatut  abi  investeeringute  tegemisel,  kuid  samas  on  tagatud
opereerimise jätkusuutlikkus. Türi valla ÜVK investeeringute  IRR on vastavalt -24% ja

NPV -1,786 mln eurot.

Tabel 142: ÜVK investeeringu tulusus

tuhat EUR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tulud vee- ja
kanalisatsiooni
teenuste 
müügist

410 413 426 440 454 461 491 522 554 588 624 660
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Sissetulekud 

kokku
410 413 426 440 454 461 491 522 554 588 624 660

Tegevuskulud 

kokku
374 385 399 411 423 432 446 459 473 487 501 515

Investeeringu

kulu kokku

545

643

545

643

545

643

545

643

545

643

545

643

196

376

196

376

545

643

196

376

196

376

-859

928

Väljaminekud

kokku
546

017

546

028

546

042

546

054

546

066

546

075

196

822

1968

35

546

116

196

863

196

877

-859

412

Neto 

rahavoog

-545

608

-545

615

-545

616

-545

614

-545

612

-545

614

-196

331

-196

313

-545

561

-196

275

-196

253

860

073

Investeering

u sisemine

 tulumäär 

(FRR/C) -24%

Investeering

u

puhasnüüdisv

äärtus 

(FNPV/C) -1 786

Allikas: konsultandi arvutused

132
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13. ÜVK arendamise kava lisade nimekiri

Lisa 1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeemid:
Türi linna põhja piirkond ja Lokuta küla (skeem TÜRI-1);
Türi linna lõuna piirkond ja Särevere küla (skeem TÜRI-2);
Türi linna Telliskivi tänava piirkond (skeem TÜRI-3);
Kahala küla (skeem KAHALA);
Kabala küla (skeem KABALA);
Kirna ja Poaka külad (skeem KIRNA);
Kolu küla (skeem KOLU);
Kolu küla Kõltsi piirkond (skeem KOLU-2);
Laupa küla (skeem LAUPA);
Metsaküla (skeem METSAK);
Oisu alevik (skeem OISU);
Ollepa küla (skeem OLLEPA);
Pala küla Raademetsa piirkond (skeem PALA);
Särevere alevik (skeem SÄREV);
Taikse küla (skeem TAIKSE);
Türi-Alliku küla (skeem TALLIK);
Änari küla (skeem ÄNARI).

Lisa 2 Finantsanalüüsi tabelid
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