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1. Sissejuhatus 

Vändra valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava kuni aastani 2020 on koostatud 

valla olemasolevate kehtivate dokumentide alusel. Kooskõlas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

seadusega. Seaduse kohaselt peab kohaliku omavalitsuse ÜVK arendamise kava koostama 12 

aastaks ning seda uuendama iga nelja aasta tagant,  arengukava koostamise eesmärk on vastavalt 

samale seadusele suunata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengut. 

ÜVK seadusest tulenevalt on ühisveevärk ja –kanalisatsioon ehitiste ja seadmete süsteem, mille 

kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja 

hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. 

Planeeritavate halduskorralduslike muudatuste tulemusel (aastatel 2010 – 2012) on kujunemas uute 

piiridega Vändra vald, kus liituvad ja ühinenevad omavahel Pärnu maakonnast Kaisma vald, 

Tootsi vald, Vändra alev ja Vändra vald ning Rapla maakonnast Järvakandi vald.   

Ühinenud Vändra valla suuremad keskused on Vändra alev, Järvakandi alev ja Tootsi alev. Külad: 

Allikõnnu, Aluste, Kaansoo, Kadjaste, Kaisma, Kalmaru, Kergu, Kirikumõisa, Kobra, Kose, 

Kullimaa, Kurgja,  Kõnnu, Leetva, Luuri, Lüüste, Nõlva, Massu, Metsaküla, Metsavere, Mustaru, 

Mädara, Oriküla, Pärnjõe, Rae, Rahkma, Rahnoja, Reinumurru, Rõusa, Rätsepa, Salmiku, Sikna, 

Selja, Sohlu, Suurejõe, Säästla, Tagassaare, Vaki, Venekuusiku, Veskisoo, Vihtra, Viluvere, 

Võidula, Võiera ja Ünnaste.  

Vändra vallas elab kokku 2010. aasta seisuga 7929 elanikku, neist 3000 elanikku valla külades. 

Territooriumi suuruseks on 652,09 km². 

Arengukava jaguneb valla olulisematele piirkondadele vastavalt:  

 Vändra alev 

 Järvakandi alev 

 Tootsi alev 

 Vändra maapiirkonnad  
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2. Üldine 

2.1. Vändra alev 

Vändra alev asub Eesti geograafilises keskpunktis, Pärnu maakonna kirdeosas. Siin ristuvad Riia-

Pärnu-St Peterburgi maantee ja Tallinn-Viljandi maantee. Vändrast on 50-60 km maakondade 

keskustesse Pärnusse, Raplasse, Paidesse ja Viljandisse, Tallinna on 120 km. Vändra alevi pindala 

on 3,2 km². 

Vändra alevi reljeef on tasane väikese langusega kirdest edelasse. Maapinna absoluutkõrgused on 

33-39 m vahemikus. Alljärgnevalt esitatud ehitusgeoloogiliste tingimuste kirjeldus on väljavõte 

Omandi OÜ 2003. a koostatud geoloogiliste tööde aruandest. 

Vändra alevi lääneserva läbib Vändra jõgi, mille säng on lõikunud aluspõhja kivimeisse. Sillast 

põhjapoole jäävas osas on jõgi paisutatud. Jõe veetase oli 1981. a novembris ülalpool paisu 

35,34 m (võib lugeda maksimaalseks) ja allpool 32,78 m. Veetase võib langeda ca 0,5 m võrra 

mõõdetust allapoole.  

Aluspõhja kivimitest avaneb alamsiluri adavere lademe lubjakivi 0,90-3,70 m sügavusel 

maapinnast. Kõige kõrgemal on aluspõhi asula kesk- ja kirdeosas, asudes absoluutkõrgustel 36,2-

38,6 m, kõige sügavamal edelaosas- absoluutkõrgustel 31,2-33,0 m. Aluspõhja reljeef on edela- ja 

lõunasuunalise kaldega. Lubjakivi pealmine osa on mõnekümne sentimeetri paksuselt murenenud. 

Pinnakatte moodustab põhiliselt moreen, kohati esineb limnoglatsiaalset peenliiva, saviliiva ja 

liivsavi.  

Saviliivade ja liivasavide ning moreeni esinemissuhete põhjal on Vändra alev jagatud tinglikult 

kaheks ehitusgeoloogiliseks piirkonnaks: 

 I piirkond haarab enda alla alevi edelaosa, mida läbib Vändra jõgi. Maapinna reljeef on 

lainjas, absoluutkõrgus jääb 35,4…39,0 m vahemikku. Viirtekstuuriga valdavalt 

kõvaplastne (kohati sitkeplastne) liivsavi ja saviliiv lasub 0,3-1,5 m paksuselt saviliiv või 

jämepurdmoreenil. Moreenikihi paksus on 0,2-1,3 m, jämepurrusisaldus 20-70% 

vahemikus. Moreeni all 1,2-2,3 m sügavusel maapinnast lasub lubjakivi. Lubjakivi 

pealispind on kohati ca’ 0,2 m paksuselt murenenud. Pinnasevee tase asub valdavalt 

lubjakivis. Kohati võib pinnasevesi esineda 1 m sügavusel maapinnast. Kuna saviliiv ja 

liivsavi on praktiliselt vettpidavad pinnased, siis võib lumesulamis- ja sademerikkal 

perioodil esineda täitepinnases ja peenliivas ülavett. Ehitusgeoloogilised tingimused on 

pinnaste kandevõime seisukohalt lähtudes head, vundamentimissügavusse jääb heade 

geotehniliste omadustega moreen. 

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

39 m vahemikus. Aluspõhja kivimid - alamsiluri adavere lademe lubjakivid, asuvad 0,9-
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3,7 m sügavusel maapinnast (valdavalt 2 m sügavusel). Lubjakivi katab kõvaplastne 

saviliiv- ja jämepurdmoreen (jämepurru sisaldusega 20-70%). Kohati esineb moreenil 0,1-

1,2 m paksuse kihina peenliiva. Pinnasevee tase on 0,5-3,0 m sügavusel maapinnast. 

Sademete või lumesulamisperioodil esineb ülavett täitepinnases ja peenliivas. 

Ehitusgeoloogilised tingimused on pinnaste kandevõime seisukohalt lähtudes head, kuid 

raskendavaks asjaoluks on siin pinnasevee esinemine vundamentimissügavuses. 

Veetasemest madalamal saviliivmoreenis kaevikunõlvad hästi ei püsi, vajavad kohati 

kindlustamist. 

Pinnaste normatiivne külmumissügavus Vändra alevis on 1,2 m.  

Põhjavesi on alevi piires pindmise reostuse vastu kaitsmata või nõrgalt kaitstud. Reostusohtlikke 

objekte teada ei ole. Samuti puuduvad alevis tamponeerimist vajavad puurkaevud. 

Viimastel aastatel oli rahvastikuregistri andmetel alevi elanike arv järgmine:  

- 2010.a. 2492 inimest 

- 2009.a. 2500 inimest 

- 2008.a. 2513 inimest  

- 2007.a. 2522 inimest 

- 2006.a.   2727 inimest  

- 2005.a.   2765 inimest  

- 2004.a.   2778 inimest  

Suuremateks ettevõteteks on AS Wendre (tekstiilitööstus), MS Balti Trafo OÜ, OÜ Vändra MP 

(ehitustegevus, kommunaalteenused), AS Valley Tal ja Eestimaa Piimatootjate Ühistu Vändra 

Meierei (juustutootmine). Asutustest on suurimaks ÜVK-teenuse tarbijaks Vändra Gümnaasium. 

ÜVK arendamise seisukohalt ei ole ükski nimetatud ettevõte strateegilise tähtsusega teenusetarbija, 

st tarbija, kelle majandustegevuse lõppemise korral ÜVK-süsteemid üledimensioonituks osutuksid. 

Samuti ei ole ettevõtete poolt teada antud tulevikus kavandatavast veetarbimise või kanaliseeritava 

reovee koguse olulisest suurendamisest. 

Suurimateks veetarbijateks on AS Wendre ja Vändra Gümnaasium, kes tarbivad vastavalt 6% ja 

4% ühisveevõrku antavast veest. Suurima reoveekoguse – ca 12% ühiskanalisatsiooni suunatavast 

reoveest, tekitab meierei. Meierei saab vee oma puurkaevust ning ühisveevärgi vett ei tarbi.  

 

2.2. Järvakandi alev 

Järvakandi on väikelinna tüüpi tööstuspiirkond, tuntud kui klaasipealinn. Järvakandi alevit läbib 

Tallinn - Rapla - Kergu - Vändra vabariikliku tähtsusega maantee, mis Alustes ühineb Rakvere - 

Pärnu maanteega.  

Järvakandi alevi geograafiline omapära on teatud isoleeritus: idas asub suur Nõlvasoo raba ja 

läänes metsamassiiv, mida läbivad ainult kruusakattega metsateed. Lõuna-põhjasuunaline ühendus 

on hea: Tallinna - Rapla - Kergu - Pärnu maantee on mustkattega. Järvakandi alevi kogupindala on 
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4,96 km². Teised lähedal olevad tähtsamad asulad on Märjamaa ja Vändra alev, mis jäävad 

Järvakandi alevist ca 35 km kaugusele 

Alevi ajalooline areng on tihedalt seotud kohaliku klaasitööstusega, mille toodang järk-järgult 

suurenes ning mida pidevalt laiendati. Tehase rajamise ja laiendamisega viiekordistus tööliste arv, 

mis tingis uute elamute ehitamise ning nn ühiskondliku sektori asutuste rajamise (tehase erakool 

läks riiklikku alluvusse ja sai uue ajakohase koolimaja, asutati lasteaed, velskripunkt, apteek, 

ehitati uus seltsimaja), lisaks lisandus asulasse rida uusi kaupluseid. 

2002. aastal valmis alevi veepuhastusjaam. Reoveepuhasti viimane rekonstrueerimine toimus 

2005. aastal. Ehitati uus purgimissõlm, mehaaniline võrepuhasti ja liivapüüdur ning liigmuda 

ärastamise süsteem koos liigmuda komposteerimise väljakuga. Tehtud tööde tulemusel ei esine 

enam hälbeid reoveepuhastist väljuva heitvee reostusnäitajate piirväärtuste ületamise osas.  

Alevi ühisveevärgi peapuurkaev nr 10675 on puuritud 1992. aastal ja see avab Siluri veekompleksi 

17-70 meetri sügavusel. Alevist itta jääb Nõlvasoo raba, mille pinnaveed võivad mõjutada 

puurkaevu põhjavee kvaliteeti. Põhjavesi on  puurkaevu piirkonnas kaitsmata – liivast ja kruusast 

koosneva pinnakatte paksus on vaid 2,8 meetrit ning puurkaevu suhteliselt lühike manteldus (17 

m) ei välista pinnavee sattumist puurkaevu ja põhjavette läbi paelõhede.  

OÜ Eesti Geoloogiakeskuse poolt antud eksperthinnangus on puurkaevu ohustavateks teguriteks 

pinnavee kaudu suhteliselt lähedal asuv tööstusala ja kaetud Tupiku prügila. Puurkaevu ja 

tööstusala ning endise prügila vahele jäävate seirekaevude vee suur naatriumisisaldus (Na
2+ 

kuni 

220 mg/l) aga ei ole mõjutanud tarbepuurkaevu naatriumisisaldust, millest võib järeldada, et 

tegelikku ohtu nendest kahest allikast ei ole. 

2004. a hinnati Matsalu alamvesikonna veemajanduskava raames jõgede eri lõikude seisundit 

üldfosfori ja üldlämmastiku põhjal Mike Basin mudeliga. Mudeli järgi olid enamus jõelõike heas ja 

väga heas seisundis. Kesises seisundis olevaks hinnati kokku 9 veekogu. Tänaseks on jõe seisund 

antud lõigul oluliselt paranenud, sest 2005. aastal rekonstrueeriti Järvakandi reoveepuhasti, mille 

käigus valmis liigmuda ärastamise süsteem koos liigmuda komposteerimise väljakuga. Lisaks 

juhitakse 2007. aasta oktoobrist alates AS Järvakandi Klaas jahutusvesi kanalisatsioonisüsteemi ja 

sealtkaudu reoveepuhastisse. Sellega välditakse otsest reostuse ohtu, mis võib tekkida 

tootmisettevõttes inimfaktori tõttu näiteks pesuaine sattumisel jahutusvette, õlipüüdurite 

ebaregulaarsel puhastamisel jne. 

Statistikaameti andmetel elab käesoleval ajal Järvakandi alevis 1403 elanikku. 

Ühisveevarustussüsteemiga on liitunud 1365 ja ühiskanalisastiooniga 1319 inimest. Järvakandi 

valla reoveekogumisalasse jääb 3773 ie, kuna olulise osa Järvakandi reostuskoormusest 

moodustavad klaasitehase jahutusveed. 98% elanikest on liitunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

süsteemidega. 

Järvakandi alevit läbib veemajanduse kava suhtes oluline Nõvasoo rabast algav Nurtu jõgi. 

Ülemjooksul ja keskjooksu ülemises osas voolab jõgi peaaegu kogu ulatuses hõreda või puuduva 

inimasustusega metsades. Keskjooksu alumises osas ja alamjooksul ääristavad jõe kaldaid põllud 

ning külad. Veemajandukava järgi on kesises seisundis järgmised jõelõigud: Nurtu Kasari; 

ülemjooks; Taebla alamjooks, Vigala ülemjooks.  
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2.3. Tootsi alev 

Tootsi alev paikneb Edela-Eestis, Pärnu maakonnas Pärnust vaadatuna kirdesuunas. Kaugust 

Pärnust kui maakonna keskusest on 40 km. Alevi pindala on 1,9 km
2
.  Alevi reljeef on tasane. 

Maapinna  kõrgused jäävad enamasti vahemikku +28 kuni +33 meetrit.  

Statistikaameti andmetel elas alevis 2010. aasta alguse seisuga 937 inimest. 

Peamiseks ettvõtlusalaks on turbatööstus ja briketitootmine ning valla suurimaks ettvõtteks-

tööandjaks AS Tootsi Turvas. Õmblustoodete valmistamisega tegeleb OÜ Betamar.     

Alevis on kasutusel veealikana põhjavesi ja põhihorisondina Siluri põhjavee ladestik. Siluri 

veekompleksi puhul on probleeme  põhjaveekvaliteediga. Vesi on tavaliselt raua- ning 

fluoriididerikas. Ülenormatiivse fluoriidide ja mõningatel juhtudel kloriidide sisaldusega on 

veehorisondi sügavam osa, mis paikneb enamasti maapinnast vahemikus 100– 240 m sügavusel. 

Fluor ei ole probleemiks madalama, n.ö alamsiluri ülemise osa põhjavees. Vesi levib lõhelistes 

karbonaatkivimeis kuni 250 meetri sügavusel maapinnast.  Siluri-ordoviitsiumi karbonaatkivimeis 

liigub põhjavesi mööda lõhesid ning karstitühemikke. Esineb nii kivimikihtide vahelisi kui ka 

vertikaalseid lõhesid. 

Veevarusid on alevis piisavalt ja resursi piiratus probleemiks ei ole. Vastavalt Keskkonnaministri 

6.04.2006 käskkirjale nr 400 “Pärnu maakonna põhjaveevarude kinnitamine” on Tootsi lubatud 

veevõtt kuni aastani 2029 Siluri veekihist 2000 m
3
/ööpäevas.  

Enamik Tootsi alevi piires olevast maast on riigi- ja munitsipaalomandis. Eraomandis on vaid 

Ehitajate tänava eramute ja üksikute koreriühistute kinnistud.  

 

2.4. Vändra maapiirkonnad 

Vändra maapiirkond on valdavalt Pärnu maakonna kirdeosa. Piirkonnas on 43 küla, kus kokku 

elab 3009 inimest (elanike arv seisuga 01.05.2010).  

Vändra vallas on ühisveevark üheteistkümnes piirkonnas (Vihtra, Pärnjõe, Suurejõe, Kadjaste, 

Kergu, Kaisma, Kaansoo, Võidula, Sikana, Vaki ja Kirikumõisa). Kokku varustatakse veega 1271 

eratarbijat. 

Ühiskanalisatsioon on rajatud seitsmes asulas (Vihtra, Pärnjõe, Suurejõe, Kadjaste, Kergu, 

Kaansoo ja Kirikumõisa), kus teenindatakse kokku 1013 eratarbijat. 

Piirkonna aluskorra moodustavad kristalsed tard- ja moondekivimid. Nendel lasuvad 150 miljoni 

aasta jooksul settinud Ediacara, Kambriumi, Ordoviitsiumi ja Siluri ladestud. Pinnakatte 

moodustavad õhukesed Kvaternaari setted, mille paksus on alla 20 meetri. Pinnavormidest on 

enam levinud madal- ja siirdesootasandikud ning rähksed ja kivised saviliiva ja liivsavi tasandikud. 

Esineb ka veesettelisi liiva- ja savitasandikke, rähkseid paetasandikke ning liivaseid küngastikke ja 

vallistikke. 
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Territooriumil levivad settekivimites järgmised põhjaveekihid ja kompleksid: 

 Aluskorra veekompleks 

 Kambriumi–Ediacara veekompleks; 

 Ordoviitsiumi–Kambriumi veekompleks; 

 Siluri–Ordoviitsiumi veekompleks. 

Siluri – Ordoviitsiumi põhjaveekompleksis esineb põhjavesi Siluri ja Ordoviitsiumi ladestu 

lubjakivis ning dolomiidis, milles esineb savikaid vahekihte. Karbonaatkivimite kompleksi 

ülemine osa on loheline, ja kärstunud ning põhjavesi liigub lohedes. 

Enamus puurkaeve on rajatud Siluri–Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi, Jaagurahu–Jaani veekihti. 

Nimetatud veekihti rajatud kaevude sügavus jääb vahemikku 20-70 meetrit. Nende puurkaevude 

põhjavee tootlikus varieerub suhteliselt suurtes piirides. Erideebit on 0,92-6,58. l/s*m. Jaagurahu–

Jaani veekihi vesi vastab kvaliteedilt sotsiaalministri määrusele nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrolli nõuded ning analüüsimeetodid” 

Kergu koolimaja juures paiknev 200 m sügavune puurkaev kust ammutatakse vett sügavamal 

paiknevast Raikkula–Adavere veekihist. Sealt saadavas vees esineb normatiivsest kõrgem fluori 

kontsentratsioon. 

Põhjavee kaitstus – Järgneva joonise andmetel paikneb ala suures osas nõrgalt ja keskmiselt 

kaitstud põhjaveega alal. Vähesel määralpaikneb valla loodeosas, Kaisma ja Kergu külade 

ümbruses, kaitsmata pühjaveega alasid.  

 

Joonis 1. Väljavõte eesti põhjavee kaitstuse kaardilt  
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Allikas: Eesti Geoloogiakeskus 

Legend: 

 

Pinnaveed 

Valla territooriumil asuv suurim seisuveekogu on Kaisma Suurjärv pindalaga 140 ha. Järve 

keskmine sügavus on vaike, kõigest 1,25 m. Maksimaalne sügavus küündib 2,1 meetrini. Järv 

paikneb Kaisma territooriumi loodeosas soostunud tasandikul. Vettpidavaks kihiks on savikas 

moreen, mida katavad liiv ja turvas. Järve põhi on mudane, eriti järve põhjaosas, kus tumepruuni 

muda paksus ületab kahte meetrit. Järv on nõrga läbivooluga. Sissevool toimub peamiselt idaosast, 

kuhu suubub heinamaalt algav alaliselt voolav oja. Valjavool järvest toimub edelast 

magistraalkraavi kaudu Enge jõkke. 

Infrastruktuur 

Olemasolevad olulisemad majandusharud vallas on põllumajandus, puidutööstus, kaubandus ja 

transport. Suurimateks ettevõteteks on põllumajandusega tegelevad OÜ Vändra ja OÜ Pärnjõe VK. 

Tuleviku seisukohast omab lisaks puidutööstuse laiendamisele suuremat potentsiaali turism 

(looduskeskkonnast tulenevate eelduste tõhusam ärakasutamine valla hüvanguks). Hetkel puudub 

turismi koordineeriv isik, kes tegeleb valla turismi puudutavate küsimustega.  

Levinud veekeskkonda mõjutavad rajatised on kaevandused, karjäärid, tammid, veehoidlad, prügi- 

ja jäätmehoidlad. Kalmaru külas (Kadjastest ca 5 km kaugusel) paikneb 2005 aastal suletud 

prügila, kuhu vahemikus 1975-2005 ladestati 50 000 m³ segaolmejäätmeid, ehitusprahti ja 

tööstusliku iseloomuga jäätmeid. AS Maves poolt läbiviidud Vändra tavajäätmete prügila 

sulgemise keskkonnamõju hindamise andmetel on prügila nõrgvee mõju pinna- ja põhjavee 

kvaliteedile minimaalne. Potentsiaalselt veekeskkonda ohustavad rajatised on suurfarmid, 

sõnnikuhoidlad, reovee settekaevud eramukruntidel, reoveepuhastid, keskkonnaohtlik tööstus, 

kütusehoidlad jm. Vändra vallas paikneb kaks suuremat ja kaasaegsemat sõnnikuhoidlat. Vaki 

külas Soorike farmi kinnistul 26 000 m³ suurune (hoitakse ca 1300 lüpsilehma fekaale) ja Pärnjoe 

külas mõnevõrra väiksem (hoitakse ca 500 lüpsilehma ja noorloomade fekaale). Väiksemates 

loomakasvatajatest tegutsevad vallas Reet Karama Sikanas külas (ca 200 lüpsilehma ja 

noorloomad) ja FIE Villu Sits (ca 100 lüpsilehma ja noorloomad). Teadaolevalt on kõigi nimetatud 
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farmide sõnnikuhoidlad amortiseerunud või amortiseerumas kuid hetkel otsest ohtu 

vesikeskkonnale ei kujuta.  

Probleemiks on Kadjaste külas OÜ Vändra silohoidlad, kust vabanev silomahl ümbruskaudsetele 

aladele. Vändra vallas paiknevad mitmed reoveepuhastid (kokku 7 tk). Nende näol on samuti 

tegemist potentsiaalselt veekeskkonda ohustavate rajatistega. Vajalik on jälgida, et loodusesse 

juhitud reoainete hulgad, ei kahjustaks suubla seisundit. 

Elanikkond 

Vändra vallas elab 01.05.2010 seisuga 3009 elanikku. Suuremateks küladeks on Vihtra (306), 

Pärnjoe (251), Suurejõe (237). Lisaks toodud suurematele asulatele on ühisveevärk ja 

kanalisatsioon rajatud Kadjaste, Kirikumõisa, Kaansoo, Võidula, Sikana, Vaki, Kergu ja Kaisma 

käladesse.  
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Tabel 2.4.1. Vändra valla elanike arv külade kaupa, 01.05.2010 seisuga 

 

Tuginedes Pärnumaa valdadele koostatud rahvastikuprognoosile peaks aastaks 2020 olema Vändra 

valla eeldatav elanike arv ca 3000 inimest. 2000. a. koostatud prognoos näeb, et aastal 2010 elab 

Vändra vallas 3050 inimest ehk mõnevorra rohkem kui tegelikult. Sellest tulenevalt võib eeldada, 

et aastal 2020 on vallas natuke alla 3000 elaniku.
1
 

 

                                                
1 Arvestuse aluseks on 2010. aasta lõpus kehtinud valla piirid. Käesoleva töö seisukohalt tähendab see seda, et 

prognoosi perioodi lõpus on eeldatavasti toodud elanike arvud ühinenud Vändra valla maapiirkondades.  
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Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

Vändra valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust kasutavate elanike arv veehaarete kaupa on 

toodud järgnevas tabelis. Kõige paremini on veevõrguga kaetud Vihtra ja Sikana külad, kus teenus 

on kättesaadav enam üle 90% elanikele. Kõige halvemini on ühisveevärgiga kaetud Kaisma küla, 

kus on tarbijad alla 50 % elanikkonnast. 

Ühiskanalisatsiooniga on kõige paremini kaetud Pärnjõe küla (100% elanikest). Ühiskanalisatsioon 

puudub täielikult Võidula, Sikana ja Vaki külades. Arengukava realiseerumisel on näha vee ja 

kanalisatsiooniteenuse kättesaadavuse paranemist. Arengukava kohaselt on ühiskanalisatsiooni 

rajamine planeeritud Kaisma külas ning hiljem Vaki ja Võidula külades. Suurejõe küla 

lõunapoolne osa on planeeritud liita vee ja kanalisatsioonisüsteemidega, mis suurendab tarbijate 

hulka veelgi. Prognoosi kohaselt peaks vaatamata üldisele elanike arvu vähenemisele ÜVK 

tarbijate arv mõnekümne inimese võrra suurenema aastaks 2020. 

Tabel 2.4.2. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni tarbijate arv piirkondade kaupa 

 

 

2.5. Õiguslik alus 

Veemajandus on riigi poolt reguleeritud mitmete Euroopa Liidu direktiividega kooskõlas olevate 

õigusaktide ja normdokumentidega, mida on kohustus täita ja kinni pidada. Samuti on arvestatud 

Euroopa Liidu direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Arengu planeerimise aluseks on allolevad õigusaktid: 

Direktiivid: 
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 Asulareovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ) 

 Veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) 

 Joogivee võtmiseks kasutatava pinnavee direktiiv (75/440/EMÜ) 

 Põhjavee direktiiv (80/68/EMÜ) 

 Ohtlike ainete direktiiv (76/464/EMÜ) 

 Joogiveedirektiiv 98/83/EÜ (asendab 80/778/EMÜ) 

 Asula reovee puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ) 

 Nitraadidirektiiv (91/676/EMÜ) 

 Reoveesettedirektiiv (86/278/EMÜ) 

 Pinnavee direktiiv 75/440/ EMÜ 

 Suplusvee direktiiv 76/160/ EMÜ;  

 Reoveesette direktiiv 86/278/ EMÜ.  

Seadused:  

 Eesti Vabariigi põhiseadus 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus  

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 

 Konkurentsiseadus 

 Veeseadus 

 Asjaõigusseadus 

 Planeerimisseadus 

 Ehitusseadus 

 Keskkonnajärelevalve seadus 

 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 

 Keskkonnatasude seadus 

 Maaparandusseadus 

Määrused: 

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus 

 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord 

 Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta 

 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord 

 Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid 

 Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, 

puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine 

 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine 
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 Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded  

 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus 

 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded 

 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord 

 Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid 

 Lõheliste ja karpkalaliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende 

veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku 

keskkonnaseire jaamad 

Arengukavad, muud: 

 Valla planeeringud 

 Vee erikasutusload 

 Tehnovõrkude joonised 

 Naabervaldade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavad 

 Olemasolevad tehnovõrkude teostusjoonised 

Eelpool nimetatud dokumente tuleb arvesse võtta arengudokumetide koostamisel.  
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3. Ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni olukord 

3.1. Vändra alev 

3.1.1. Veevarustus 

Ühisveevärgiga kaetav ala ei välju alevi administratiivpiirest. Alevi põhiosa saab vee kolme 

puurkaevuga (PK) Jakobsoni tn veehaardest ning reservveeallikana on kasutatav Turu tn veehaarde 

PK nr 4. Turu tn veehaarde teist puurkaevu - PK nr 5, ei kasutata, kuna vesi sisaldab lubatust 

rohkem fluori. Alevi kirdeosas olev väike elamute grupp (17 eramut) saab vee Nurme tn 

puurkaevust.  

Keskkonnaministri 13.07.1999 määrusega nr 69 on Jakobsoni veehaardele kinnitatud alamsilur i 

põhjaveekihist saadavaks põhjaveevaruks 900 m
3
 ööpäevas 25-aastase kasutusajaga. 

OÜ-le Vändra MP on 01.09.2006 välja antud vee-erikasutusluba nr L.VV.PM-134779 kehtivusega 

kuni 01.10.2011, vastavalt millele on Jakobsoni veehaardest lubatud veevõtt kokku 330 m
3
/d 

(120000 m
3
/a) ja Nurme puurkaevust 10 m

3
/d (3600 m

3
/a). 

 

Tabel 3.1.1.1.Veevõtt Vändra alevi puurkaevudest 

Veehaare 
Tegelik veevõtt, tuh m

3
/a 

2004. a 2005. a 2006.a. 

Jakobsoni 107 105 100 

Turu 3 - 1 

Nurme 2 2 2 

Alevi ühisveevärk kokku 112 107 103 

Muud puurkaevud alevis 24 22 122 

Alev kokku * 136 129 225 
* andmed Pärnu keskkonnateenistuse veebilehelt 

Ühegi kasutatava puurkaevu vesi ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele sisaldades ülemäära rauda. 

Jakobsoni tn veehaarde vesi läbib enne veevõrku pumpamist veetöötlusseadmed, mille 

kavandamisel arvestati kogu alevi perspektiivset veevajadust. Jakobsoni veehaardest ühisveevõrku 

antav ning tarbijaini jõudev vesi vastab joogivee kvaliteedinõuetele, mis on kehtestatud 

Sotsiaalministri määrusega 31.07.2001 nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid. Nimetatud määrus on harmoniseeritud EL joogiveedirektiiviga Council 

Directive 98/83 EC.  



 

 

 

Vändra valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kuni aastani 2020 

 

19 

 

 

Nurme tn piirkonna ühisveevärgist võetud veeproovis on lisaks ülemäärasele rauasisaldusele 

lubatust veidi suurem olnud ka ammooniumisisaldus (vt. järgnev tabel). Nurme tn puurkaev on ette 

nähtud varustada veetöötlusseadmetega 2007.a. lõpus. Seni saab sealset puurkaevu 

joogiveeallikana kasutada kohaliku tervisekaitsetalituse nõusolekul. 

 

Tabel 3.1.1.2. Piirväärtust ületavad näitajad joogivees (Nurme tn piirkond) 

Näitaja Ühik 
Analüüsi 

tulemus 
Piirväärtus 

Proovivõtu 

kuupäev 

Üldraud mg/l 2,2 

0,62 

0,2 28.05.03 

18.08.03 

Ammoonium mg/l 0,62 0,5 28.05.03 

 

Mikrobioloogilist reostust alevi ühisveevärkides täheldatud ei ole. 

 

 

3.1.2. Veetarbimine 

Ühegi kasutatava puurkaevu vesi ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele sisaldades ülemäära rauda. 

Jakobsoni tn veehaarde vesi läbib enne veevõrku pumpamist veetöötlusseadmed, mille 

kavandamisel arvestati kogu alevi perspektiivset veevajadust. Jakobsoni veehaardest ühisveevõrku 

antav ning tarbijaini jõudev vesi vastab joogivee kvaliteedinõuetele, mis on kehtestatud 

Sotsiaalministri määrusega 31.07.2001 nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid. Nimetatud määrus on harmoniseeritud EL joogiveedirektiiviga Council 

Directive 98/83 EC.  

Nurme tn piirkonna ühisveevärgist võetud veeproovis on lisaks ülemäärasele rauasisaldusele 

lubatust veidi suurem olnud ka ammooniumisisaldus (vt. järgnev tabel).  

Tabel  3.1.2.1. Piirväärtust ületavad näitajad joogivees (Nurme tn piirkond) 

Näitaja Ühik 
Analüüsi 

tulemus 
Piirväärtus 

Proovivõtu 

kuupäev 

Üldraud mg/l 2,2 

0,62 

0,2 28.05.03 

18.08.03 

Ammoonium mg/l 0,62 0,5 28.05.03 

 

 

Mikrobioloogilist reostust alevi ühisveevärkides täheldatud ei ole. 

Järgnevas tabelis on esitatud 2006. aasta tegelikud kui ka prognoositud perspektiivsed veevõtu ja –

tarbimise näitajad, 2010 ja 2019 aastad. Kuigi elanike tarbitav veekogus prognoosi kohaselt 

tulevikus kasvab, jääb puurkaevudest võetav veekogus enam-vähem tänasele tasemele. See saab 

võimalikuks veelekete osakaalu vähendamisega veetorustiku rekonstrueerimise tulemusena. 
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Tabel 3.1.2.2.Veevõtt ja tarbimine 

 Ühik 2006 2010 2019 Projekt 

Elanike arv in 2744 2648 2530 2530 

Ühisveevärgiga liitunud elanikud in 2333 2515 2404 2404 

Liitunud elanike osamäär % 85 95 95 95 

Eriveetarbimine l/in/d 63 66 72 90 

Elanike veetarbimine m
3
/d 147 166 174 216 

Ettevõtete veetarbimine m
3
/d 44 46 46 46 

Veetarbimine kokku m
3
/d 191 212 220 262 

Mittearvestusliku vee osamäär % 32 25 22 20 

Mittearvestusliku vee kogus * m
3
/d 90 71 62 66 

Veevõtt puurkaevudest, sh m
3
/d 281 283 282 328 

- Jakobsoni veehaardest m
3
/d 275 279 278 323 

- Turu puurkaevust m
3
/d 2 0 0 0 

- Nurme puurkaevust m
3
/d 4 4 4 5 

 

* Põhilise osa mittearvestuslikust veest moodustab torustikest lekkiv vesi. Mittearvestusliku vee hulka on arvestatud ka VTJ uhtevesi (uhteveekulu 

on keskmiselt 500 m
3
/a). 

 

Tabelis on eraldi välja toodud 2010. a, mis on Ühtekuuluvusfondi (ÜKF) abiraha kaasamisega 

teostatava projekti eeldatav algusaeg. Ühisveevärgi süsteemide jõudluse kavandamisel on lähtutud 

veerus „Projekt“ esitatud näitajatest. 

Veevõtu/tarbimise prognoos põhineb järgneval: 

- Vee eritarbimine kasvab keskmiselt 1% aastas ning stabiliseerub tarbimisel 90 l/d inimese 

kohta; 

- suurimaks liitunute osamääraks on arvestatud 95% elanikkonnast; 

- mittearvestusliku vee osamäär arendamise kava perioodi alguses on ligikaudu 30% 

veevõrku pumbatavast veest, mis väheneb ÜKF projekti teostumisel 25%-ni. Edaspidi 

väheneb torustike plaanijärgsete remonttööde tulemusena veekadu keskmiselt 1% aastas. 

 

Veevõtt salvkaevudest 

Käesoleval ajal tarbib salvkaevude vett ligi 15% elanikkonnast. Salvkaevude vee kvaliteedi 

vastavus joogiveele kehtestatud nõuetele ei ole teada. Selliste majapidamiste reovesi kogutakse 

tavaliselt kogumiskaevudesse, kusjuures vanemad mahutid ei ole üldjuhul vettpidavad. Kuna 

ülemine põhjaveekiht on Vändra alevi territooriumil geoloogiliselt kas kaitsmata või nõrgalt 

kaitstud, siis on salvkaevude reostusrisk suur. 
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3.1.3. Ühisveevarustussüsteemid 

3.1.3.1. Puurkaevpumplad 

Alevi ühisveevärgi puurkaev-pumplate andmed on esitatud järgnevas  tabelis. 

 

Tabel 3.1.3.1.1. Vändra alevi ühisveevärki ühendatud puurkaevude andmed 

 
PK-1 

Jakobsoni 

PK-2 

Jakobsoni 

PK-3 

Jakobsoni 

PK-4 

Turu 

(reserv) 

PK-7 

Nurme 

Puurkaevu katastri / passi nr  6673 / 5730 6675 / 5754 6674 / 5743 6671 / 4750 7992 / 

Ehitusaeg, a 1986 1987 1987 1979 1978 

Maapinna kõrgusmärk,  

m abs 

38 38 38   

Sügavus, m 120 50 m 120 m 105 22 

Ekspluateeritav veekompleks S S S S S 

Suurim lubatud tootlus (PK 

passis), m
3
/h 

12 16 15 25  

Staatiline veepind, m 2,5 3 3,3 2  

Dünaamiline veepind, m      

Pumba paigaldussügavus, m 48 36 44   

Manteltoru/filtri läbimõõt 

(pumba juures), mm 

     

Pumba mark ja läbimõõt  UPA-150 
(6”) 

UPA-150 
(6”) 

UPA-150 
(6”) 

 (3“) 

Pumba võimsus, kW 3,0 3,0 3,0   

Pumba tootlus, m
3
/h 16 18 16   

Pumba tõstekõrgus, m      

Pumba paigaldusaeg, a 2001 2001 2001  2002 

Puurkaev-pumplate tehniline seisukord, nii hoonete kui seadmete osas, on hea.  

Veehaarete sanitaarkaitseala kujad on järgmised: 

 Jakobsoni veehaare – 160m 

 Turu PK – 50m 

 Nurme PK – 50m 

Jakobsoni veehaare on ümbritsetud võrkaiaga (kaugus puurkaevudest 50-70 m), sanitaarkaitsealas 

väljaspool aeda kasvab mets. Sanitaarkaitsealale kehtestatud nõuded on täidetud. 

Nurme PK piirdega ümbritsetud ei ole. Sanitaarkaitseala ulatub kahe elamukrundi maa-alale, 

hooneid ala piires ei ole. Puurkaevu omaniku kohustus on tagada, et ka elamukrundile ulataval 

sanitaarkaitseala osal peetaks kinni seadusega kehtestatud majandustegevuse piirangutest. 
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Turu PK maa-ala on ümbritsetud võrkaiaga. Sanitaarkaitseala lähimate kinnistuteni ei ulatu. Ala 

servas on naaberkinnistu sissesõidutee. Sanitaarkaitsealale kehtestatud nõuded on täidetud. 

 

3.1.3.2. Veetöötlusjaam 

Jakobsoni veehaardest pumbatav vesi töödeldakse veetöötlusjaamas (VTJ), kus vähendatakse 

toorvee rauasisaldust ning eraldatakse väävelvesinik ja süsihappegaas. Väljuva vee rauasisaldus on 

50 µg/l (lubatud piirnorm on 200 µg/l). VTJ asub veehaarde maa-alaga külgneval omaette 

kinnistul. Jaama, k.a survetõstepumpla, töö on täielikult automatiseeritud.  

Jaam on rajatud 2001. aasta novembris. VTJ tavajõudluseks on arvestatud 300 m
3
/d, suurim 

ööpäevane jõudlus on 360 m
3
/d (15 m

3
/h). Jõudlus rahuldab ka alevi perspektiivset veevajadust. 

Suurima tarbimisega ööpäeval ei taga veetöötlusseadmed tõenäoliselt maksimaalset puhastusefekti, 

kuid tarbijateni jõudev vesi jääb siiski joogiveekvaliteedile kehtestatud nõuetele vastavaks.  

Puurkaevudest pumbatakse toorvesi aeraatorisse ning sealt edasi filtritesse. Paigaldatud on kaks 

4 m
3
 mahuga graniitliivatäidisega roostevabast terasest rauaärastusfiltrit. Filtreid uhutakse 

keskmiselt üks kord nädalas joogiveemahutist võetava veega.  

VTJ-st veevõrku suunatavat vett on vajaduse korral võimalik desinfitseerida nii 

ultraviolettkiirgusseadmete, kui ka NaOCl lahuse doseerimisseadmetega. 

Töödeldud vesi juhitakse maapealsetesse veemahutitesse. Jaamas on kaks mahutit kumbki kasuliku 

mahuga 150 m
3
. Mahutites säilitatava puutumatu tuletõrjeveevaru suurus on 72 m

3
. Seega on 

tarbimise ebaühtlust reguleerivaks mahuks 228 m
3
. 

Mahutite setteossa on paigaldatud tühjenduspump KSB Ama-Drainer 301.1 SE (Q=5 m
3
/h, H=5m, 

0,3kW, 2800p/min). 

VTJ rajatised ja põhiseadmed on nüüdisaegsed ja tehniliselt heas korras. Vee-ettevõtja hinnangul 

on siiski kondensaatvee-eraldaja vajalik asendada võimsamaga ning korrastada tuleb ka uhtevee 

äravoolukraav. Äravoolu takistab Jakobsoni tänaval kraavi põhjast kõrgemal asetsev truup. Truubi 

madalamale paigaldamine nõuab selle all oleva veetorustiku ümberehitust. Kuna Jakobsoni tn 

veetorustik on ette nähtud taastada, siis saab taastamiskäigus lahenduse ka truubi probleem.  

 

3.1.3.3. Survetõstepumpla 

Tingituna maapinna tasasest reljeefist asub kogu alevi veevärk ühes survetsoonis. Veevõrgurõhku 

hoitakse 2,8-3 bar piirides. Olemasolevad survetõstepumbad võimaldavad rõhku veevõrgus ka 

tõsta kui selleks peaks vajadus tekkima. Rõhku on siiski soovitav hoida minimaalsel vajalikul 



 

 

 

Vändra valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kuni aastani 2020 

 

23 

 

 

tasemel, kuna rõhu tõstmisega kaasneb veekao suurenemine torustikest. Pumpla asub Jakobsoni 

veehaarde veetöötlusjaamas.  

Vett pumbatakse alevivõrku pumbaga KSB Etachrom NC 40-250/209 C11, mille pöörlemiskiirust 

juhitakse vastavalt rõhule sagedusmuunduriga. Kokku on pumplas kaks ühesugust pumpa. Pumbad 

paigaldati 2001. a. Pumba parameetrid on järgmised: 

- jõudlus  20 m
3
/h 

- tõstekõrgus  60m 

- pöörded  2900p/min 

- mootori võimsus 11 kW 

 

Keskmine alevivõrku pumbatav vooluhulk on päeval 11-14 m
3
/h, öösel 3-6 m

3
/h. Kogu alevivõrku 

antav vesi läbib veearvesti.  

Pumpla põhiseadmed on nüüdisaegsed ja tehniliselt heas korras, kuid probleemiks on 

tuletõrjeveepumba puudumine. Pumpla peab tagama tulekustutuseks vajaliku vooluhulga 

veevõrgus ka tipptarbimistunnil, st et pumpla vajalik jõudlus tulekahju ajal on 50 m
3
/h. Seetõttu on 

soovitatav pumplasse paigaldada täiendavalt vähemalt üks olemasolevatega analoogne pump. 

 

 

3.1.3.4. Veetorustik 

Veetorustiku kogupikkus on 16,11 km, sellest: 

 Ø25mm  0,066 km 

 Ø32mm  0,553 km 

 Ø40mm  0,161 km 

 Ø50mm  0,577 km 

 Ø63mm  0,392 km 

 Ø65mm  0,688 km 

 Ø100mm  8,483 km  

 Ø110mm  1,447 km 

 Ø150mm  1,745 km 

 Ø ? mm  1,988 km 

Torustiku materjaliks on enamasti malm või teras, vähemal määral on plasttorustikke. Põhiosa 

torustikest on vähemalt 20 a vanad.  
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Vanemad torustikud on kehvas seisukorras, mistõttu on suur ka torustiku lekkimisest tingitud  

veekadu. Veevõrgu avariide avastamist ja lekkekoha kindlaksmääramist raskendab ka asjaolu, et 

paljud torustikud paiknevad paepinnases kust vesi avarii korral maapinnale ei välju.  

Perspektiivskeemi koostamise ajal 1998. a teostati ka veevõrgu hüdrauliline mõõdistamine, mille 

tulemuste kohaselt hinnati veekadude osamääraks umbes 30% võrku antavast veest. Viimastel 

aastatel on aga veekaod suurenenud, mistõttu veevärgi süsteemid töötavad kohati suurima 

jõudluse/mahu piiril. Veekadude vähendamine on seega kogu ühisveevärgi toimimise seisukohast 

olulise tähtsusega ülesanne.  

 

3.1.3.5. Tuletõrjeveevärk 

Alevi tuletõrjeveevärk põhineb osaliselt ühisveevõrgu hüdrantidel ja osaliselt tuletõrje-

veehoidlatel. Ühisveevärgi dimensioonimisel on arvestatud tuletõrjevee vooluhulgaks 10l/s, mis on 

normvooluhulgaks kuni 2-korruselise hoonestuse korral. Suurema vooluhulga vajaduse korral, 

näiteks 3-korruselise hoonestuse või tööstus- ja laohoonete piirkonnas, tuleb piisava vooluhulga 

tagamiseks kasutada täiendavalt tuletõrje-veehoidlaid. Veehoidlate kasutusraadius on üldjuhul 

200m. Samaaegsete tinglike tulekahjude arv on 1, tulekahju normatiivne kestus – 2 tundi.  

Veetöötlusjaama joogiveemahutites säilitatav ühisveevärgi puutumatu tuletõrjeveevaru on 72 m
3
. 

Ühisveevõrgu hüdrandid on loetletud järgnevas tabelis. . 

 

Tabel 3.1.3.5.1. Vändra alevi tuletõrjehüdrandid 

Nr 

 

Hüdrandi asukoht 

 

Hüdrandi 

number 

Kommentaarid 

 

1.  Jakobsoni 48 krundil 1 maa-alune 

2.  Jakobsoni 46b kraavi kaldal 2 maa-alune 

3.  Turu 22 ja 20 Wendre soojatrassi kõrval 3 maa-alune 

4.  Turu 20 ja 20a Wendre soojatrassi kõrval 4 maa-alune 

5.  Jõe kaldal Wendre soojatrassi jõest ülemineku kõrval 5 maa-alune 

6.  Turu ja Uus tn ristmikul 6 maapealne 

7.  Pärnu-Paide mnt 2 kultuurimaja juures veehoidla kõrval 7 maa-alune 

8.  Pärnu-Paide mnt 4  Vändra Postkontori esisel platsil 8 maa-alune 

9.  Pärnu-Paide 19 jalakäijate raja läheduses 22 maa-alune 

10.  Vee tänavalt sissesõit P-Paide 19 vasakut kätt 23 maa-alune 

11.  Turu tn.8 P-Paide maanteelt alla keerates risti peal 9 maa-alune 

12.  Turu ja Spordi tänava ristil 21 maa-alune 

13.  Jakobsoni ja Uue tänava ristil 10 maa-alune 

14.  Jakobsoni 5 maja kohas 11 maa-alune 

15.  Jakobsoni 1 maja kohas 12 maa-alune 

16.  Jakobsoni ja Vana tänava ristis 13 maa-alune 

17.  Kase ja Pika tänava ristis 14 maa-alune 
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18.  Kase 6 maja kohas 16 maa-alune 

19.  Vändra Gümnaasiumi parkla juures 20 maa-alune 

20.  Posti ja Jaama tänava ristis 18 maa-alune 

21.  Jõe tänava lõpus jõe lähedal 17 maa-alune 

22.  Vana 15 maja kohas 25 maa-alune 

23.  Vana 3 vastas haljasalal 47 maa-alune 

24.  Vihtra teelt mahasõit Jaama 13 nurgas 42 maa-alune 

25.  Vihtra tee ja raudteetammi ristis kõnniteel 45 maa-alune 

26.  Vihtra teelt mahasõit Balti Trafo juurde kõnniteel 46 maa-alune 

27.  Vana tänavalt mahasõit Vana 94 juurde 30 maa-alune 

28.  Jakobsoni tänava lõpus-veetöötlusjaama territooriumil 48 maapealne 

Ühisveevärgi laiendamise kavandamisel on hüdrantide paigaldamine üldjuhul ette nähtud ka 

uutesse ühisveevärgiga kaetavatesse piirkondadesse. 

Alevis on kaks aastaringselt kasutatavat tuletõrje veevõtukohta: 

 alevivalitsuse juures on kaks maa-alust mahutit kumbki mahuga 50m
3
 

 päästeameti hoone juures on üks maa-alune mahuti (maht ei ole teada). 

 

 

3.1.4. Ühisveevarustuse probleemid 

Lahendamist vajavad probleemid ja parendusmeetmed on kokkuvõtlikult järgmised:  

 Salvkaevud ei ole reostumise eest kaitstud. Nurme tn puurkaevu vesi ei vasta 

joogiveekvaliteedile. Veevõrku on vajalik laiendada ühisveevarustuseta piirkondadesse 

ning varustada Nurme tn veehaare veetöötlusseadmetega. 

 Veekadu veevõrgust on suur. Kehvas seisukorras torustikud tuleb taastada. 

 Nurme tn puurkaevu sanitaarkaitseala ulatub lähedalasuvatele eramukruntidele. Puurkaevu 

omaniku kohustus on tagada, et ka elamukrundile ulataval sanitaarkaitseala osal peetaks 

kinni seadusega kehtestatud majandustegevuse piirangutest sõlmides sellekohase 

kokkuleppe kõnealuste eramute omanikega. 

 Survepumpla ei taga veevõrgus tulekahju korral selle kustutamiseks vajalikku arvestuslikku 

vooluhulka. Pumplasse tuleb paigaldada täiendav tuletõrjepump. 

 

 VTJ uhtevee äravool kraavis on truubi vale paigalduskõrguse tõttu takistatud. Probleem 

lahendatakse Jakobsoni tn veetorustiku taastamise käigus paigaldades truubi kraavi põhjaga 

samale kõrgusele. 
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3.1.5. Kanalisatsioon 

3.1.5.1. Reoveekogumisalad 

Kanalisatsiooniteenusega on käesoleval ajal varustatud 1825 elanikku ehk 74% reoveekogumisala 

elanikkonnast. Arvestuslikult kasvab teenuse kasutajate arv 2010. a hüppeliselt 95%-ni 

elanikkonnast, mil on ÜKF abiraha kaasamisega teostatava projekti eeldatav algusaeg.  

Kõik ühiskanalisatsiooniga liitunud/liituvad maaüksused kuuluvad reovee kogumisalasse. 

Vastavalt Veeseadusele tuleb reovee kogumisalad määrata üldplaneeringuga. Reovee kogumisala 

on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu 

reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. Mõiste on defineeritud ühisveevärgi ja 

kanalisatsiooni seaduses (§4 lõige 22). 

Reovee kogumisalad tuleb määrata vastavalt keskkonnaministri 15. mai 2003. a määrusele nr 48 

Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid, mis sätestab reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid piirkondadele, kus elab rohkem kui 50 inimest. Vastavalt nimetatud määrusele tuleb 

reoveekogumisalade määramisel arvestada peamiselt põhjavee kaitsust ja sotsiaal-majanduslikku 

kriteeriumit ehk leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks. Vastavad kulutused ei või ületada 50% 

leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust. 

Põhjavee kaitstus on maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi loodusliku kaitstuse hinnang 

maapinnalt lähtuva reostuse suhtes. Põhjavee kaitstuse klasse on viis: kaitsmata, nõrgalt kaitstud, 

keskmiselt kaitstud, suhteliselt kaitstud ja kaitstud. Vändra alevi territoorium kuulub valdavalt 

kaitsmata või nõrgalt kaitstud klassi. Sellest tulenevalt tuleb reovee kogumisala moodustada kui 

orgaanilist reostust tekib 1 ha kohta 10 ie (kaitsmata põhjavesi) või 15 ie (nõrgalt kaitstud 

põhjavesi). 

Tulevase reovee kogumisalana on välja pakutud kogu Vändra jõe idapoolne tiheasustatud piirkond 

ning potentsiaalsed arendusalad kuni alevi administratiivpiirini. Jõe vastaskalda territooriumidest 

kuuluvad reovee kogumisalasse vaid käesolevaks ajaks juba kanaliseeritud maaüksused.  

Väljastpoolt alevi territooriumit juhitakse alevi reovee kogumisalasse reovett kahest kohast: läänest 

suubub Silla pumplasse Vändra vallavalitsuse ja Vändra OÜ piirkonna reovesi ja põhjast Suliküla 

pumplasse kaheksa majapidamise reovesi. 

Sulikülas elab 20 elanikku ehk reovee reostuskoormus on 20 ie, reovee kogus oli 2005. a 

veetarbimise järgi 662 m
3
 ehk keskmiselt 1,8 m

3
/d. 

Vändra OÜ piirkonna reovee reostuskoormus ei ole teada. Sealse piirkonna ettevõtete reovee 

kogus, mis oli arvestatud veetarbimise alusel, oli 2005. a järgmine: 

 Vändra Leib OÜ  240 m
3
 

 Vändra Saeteritus AS  311 m
3
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 Vändra Vallavalitsus  174 m
3
 

 Mokter AS     49 m
3
 

 Seir AS     42 m
3
 

 Vändra MP OÜ  212 m
3
 

 Vändra OÜ   301 m
3
 (tuletatud 2006.a. 9 kuu andmete põhjal) 

 

Kokku 1329 m
3
/a ehk 3,6 m

3
/d 

 

Kogumiskaevude ja kuivkäimlate tühjendust teostab alevis OÜ Vändra MP. Kogumiskaevude 

reovee ja kuivkäimlasette (fekaalide) vastuvõtukohaks on kanalisatsioonikaev Posti reoveepumpla 

juures. Nüüdisaegne purgla alevis puudub, kuid kavas on see rajada puhasti juurde.  

 

Teenusemaht on olnud järgmine: 

2005.a.  765 m
3
/a 

2006.a.  705 m
3
/a 

2007.a.  471 m
3
 esimeses kolmes kvartalis 2007.a. 

 

Kui suure osa moodustavad fekaalid, ei ole teada, sest vastavat arvestust ei peeta. Purgimise 

tagajärjel suureneva hetkelise reostuskoormuse kasvuga ei ole seni puhastil probleeme olnud. 

Sellist ohtu ei ole ette näha ka tulevikus, sest pärast kanalisatsioonivõrgu laiendamist puhastile 

veetav fekaalikogus väheneb.  

 

 

3.1.5.2. Ühiskanalisatsiooni süsteemid  

Vändra kanalisatsioonisüsteem on valdavalt ühisvoolne, st kanalisatsioonitorustikku on juhitud 

lisaks reoveele ka sademe- ja lumesulamisvesi. Kogu reovesi suubub alevi reoveepuhastisse, mis 

asub alevipiiridest väljaspool.  

Alevis on sademeveekanalisatsiooni torustikud rajatud vaid Pärnu-Paide maantee juurde. 

Täiendava sademeveekanalisatsiooni rajamise mahu ja vajaduse osas puudub praegusel ajal selgus. 

Perspektiivskeemis, mis koostati 1998.a., on eeldatud, et tänavatelt kanalisatsiooni juhitava 

sademevee osakaal võrreldes infiltratsiooniveega eriti suur ei ole. Seetõttu oli ühe meetmena ette 

nähtud uuringu teostamine, mis selgitaks välja kui suure osa puhastisse jõudvast liigveest 

moodustab infiltratsioonivesi. Tänaseks sellist uuringut veel tehtud ei ole. Samas on otsustatud 

teostada kanalisatsioonivõrgu suuremahuline renoveerimine, mille tulemusel peaks liigvee osakaal 

reovees oluliselt vähenema. Sellest tulenevalt on otstarbekas sademevee kanaliseerimisega 
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seonduvad küsimused lõplikult lahendada pärast torustike renoveerimist tuginedes uuele 

informatsioonile reovee vooluhulkade koostise kohta. 

 

 

3.1.5.3. Kanalisatsioonitorustik 

Kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on 12,88 km, sellest: 

 Ø90 mm 0,023 km 

 Ø100 mm 0,845 km 

 Ø110 mm 0,254 km 

 Ø150 mm 1,101 km 

 Ø160 mm 1,180 km 

 Ø200 mm 4,716 km 

 Ø250 mm 1,901 km 

 Ø300 mm 2,404 km 

 Ø ? mm 0,460 km 

Torustiku materjaliks on enamasti asbesttsement, vähemal määral on malm-, teras- ja 

plasttorustikku. Põhiosa torustikest on vähemalt 20 aastat vanad.  

Osa vanemaid torustikke on kehvas seisukorras. Teostatavusuuringus määratletud esmajärjekorras 

taastatavad torustikud on näidatud ühiskanalisatsiooni põhirajatiste skeemil.  

 

 

3.1.5.4. Reoveepumplad 

Suhteliselt tasase maapinna tõttu on ühiskanalisatsioonivõrgus kokku üheksa ülevoolupumplat.  

 

 

Pumplad:  

PJ1 Silla Ehitatud 1980. a (tüüpprojekt). Maapealses osas kilbi- ja teenindusruum, 

maa aluses osas võreruum koos reoveemahutiga ja pumbaruum; 

 

PJ2 Posti Peapumpla. Ehitatud 1978. a (tüüpprojekt). Osaliselt piiratud võrkaiaga. 

Maapealses osas kilbi- ja teenindusruum, maa-aluses osas võreruum koos 

reoveemahutiga ja pumbaruum; 
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PJ3 Kooli Ehitatud 1978.a. Maapealses osas kilbi- ja teenindusruum. Maa-aluse osa 

moodustavad kaks Ø 3 m kaevu, millest üks on reoveemahutiga ja teine 

pumbaruum; 

 

PJ5 Turu Maa-alune kompaktpumpla; 

 

PJ6 Kase Maa-alune Ø 3 m kaev, piiratud võrkaiaga;  

 

PJ7 Vihtre Maa-alune kompaktpumpla, piiratud võrkaiaga; 

 

PJ8 Lossi Maa-alune Ø 3 m kaev; 

 

PJ10 Jakobsoni Maa-alune kompaktpumpla; 

 

PJ11 Suliküla Ehitatud 1997. a. Maa-alune Ø 3 m kaev. 

 

Pumpade andmed pumplate kaupa on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 3.1.5.4.1. Reoveepumpade andmed 

Nr Pumpla nimi Pumba mark 
Töö-

graafik 

Paigal
dus 

aasta 

Jõudlus, 

l/s 

Tõstek
õrgus, 

m v.s. 

Moo-

tori 
võim-

sus, 

kW 

Tehase nr. 

1 Silla Flygt sukelpump CP 
3102.180 

(reservis 2 

tsentrifugaalpumpa) 

53-430 1995 30 15 3,1 9580198 

2 Posti Flygt sukelpump CP 
3127.180 

(reservis 3 

tsentrifugaalpumpa) 

53-430 
53-431 

1995 
1996 

65 
65 

20 
16 

5,9 
5,9 

9580228 
9630683 

3 Kooli Flygt sukelpump CF 
3085.180 

53-432 1995 30 11 2 9580889 

5 Turu ABS pump AS 063.186  2002     

6 Kase  CP 3067.180 (abip) 

GF 3085.181(ajut.) 

CP 3085.182 (uus 
põhipump) 

53-263 

53-244 

53-250 

1999 

2000 

2005 

TP5,2 

6 

20 

TP9,1 

10 

25 

1,2 

0,8 

2,4 

9960485 

8880234 

0520522 

7 Vihtra ABS pump AFP 0832         

8 Lossi        
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10 Jakobsoni ABS pump AS 063  2002     

11 Suliküla Flygt pump 

CP 3057.180 

53-252 1997 17 18 1,7 9760249 

 

 

Perspektiivse kanalisatsioonivõrgu väljaehitamisel lisandub seitse uut pumplat. 

 

Pumplate perspektiivsed kujad on järgmised: 

PJ1 20 m 

PJ2 20 m 

PJ3 20 m (kujas asub alevile kuuluv katlamaja) 

PJ5 20 m (kujas asub garaaž) 

PJ6 20 m 

PJ7 20 m 

PJ8 10 m 

PJ9 20 m 

PJ10 20 m 

PJ11 10 m 

PJ12 20 m 

PJ13 10 m 

PJ14 10 m 

PJ15 10 m 

PJ16 10 m 

PJ17 10 m 

Kuja on kanalisatsiooniehitise, v.a torustik, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest või salvkaevust 

(VV määrus 16.05.01 nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“). Vastavalt määruse § 8 

sõltub ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja pumplasse juhitava reovee vooluhulgast. Kui 

vooluhulk on kuni 10 m
3
/d peab kuja olema 10 m, kui vooluhulk on üle 10 m

3
/d peab kuja olema 

20 m. Kuja piiresse võib jääda hoone kui ühiskanalisatsiooni omanik või valdaja on hoone 

omanikult saanud sellekohase kirjaliku nõusoleku. 

 

3.1.5.5. Reoveepuhastusjaam 

Reoveepuhasti MRP-1000 ehitati 1983. a ning rekonstrueeriti 1998. a. Puhasti projektvõimsus on 

arvestatud vooluhulgale 1050 m
3
/d ja reostuskoormusele 400 kg BHT7/d.  

Heitvee suublaks on Vändra jõgi, mis vastavalt reostustundlike veekogude või nende osade 

nimekirja järgi on Vändra alevi piires reostustundlik. 

Puhastusjaam koosneb järgmistest tehnoloogilistest üksustest: 
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 Vastuvõtukaev 

 Jämevõre (võre on paigaldatud ka peapumplasse) 

 Liivapüüdja (konstruktsiooniveast tingituna ei ole kasutatav) 

 Aeratsiooni- ja settekamber (2 Celpox 955 bioreaktorid; 2 Flygt sukelsegurit SR 4640.410. 

Sisemine ring paigaldatud 1996. a ja välimine ring 1998. a; mudatagastuspump CF 

3057.180 (5 l/s, tõstekõrgus 25 m, 1,7 kW)) 

 Biotiigid (järelpuhastuseks on 3 tiiki kogupinnaga 5000 m
2
) 

 Mudaväljakud (2 väljakut, drenaaž puudub) 

Rõngaspuhasti seadmeid hooldab ja remondib AS J.I.T, kes vastavalt lepingule teostab üks kord 

aastas hooldustöid.  

 

Kuna alevis on ühisvoolne kanalisatsioon, on puhastile suubuv reovee vooluhulk märjal ja kuival 

ajal suuresti erinev. Suurimad vooluhulgad küünivad 1200 m
3
/d. Puhasti hüdraulilist koormust 

ületav reovesi juhitakse ülevoolu kaudu vastuvõtukaevust biotiiki.  

Viimaste aastate arvestuslik reovee kogus (sademe ja infiltratsiooniveeta) on püsinud stabiilsena: 

2004. a. 73208 m
3
 ehk keskmiselt 201 m

3
/d 

2005. a. 73023 m
3
 ehk keskmiselt 200 m

3
/d 

2006. a. 73629 m
3
 ehk keskmiselt 201 m

3
/d 

Reovee vooluhulk ületab veetarbimist ühisveevärgist peamiselt Eesti Piimatootjate Ühistust 

(meiereist) ühiskanalisatsiooni suunatava reoveekoguse võrra, sest meierei tarbib oma puurkaevu 

vett. Meiereist tulev reovee kogus on olnud järgmine: 

2004.a.  8920 m
3
 ehk keskmiselt 24 m

3
/d 

2005.a.  8820 m
3
 ehk keskmiselt 24 m

3
/d 

2006.a. I p.a. 3990 m
3
 ehk keskmiselt 22 m

3
/d  

 

Vastavalt vee erikasutusloale ei tohi suublasse juhitava reovee saasteainete sisaldus ületada 

järgmisi piirväärtusi: 

BHT7  15 mg/l 

Hõljuvaine 25 mg/l 

Üldfosfor 1,5 mg/l 

KHT  125 mg/l 

Üldlämmastiku sisaldus ei ole normeeritud.   

Puhastustulemus ei vasta üldjuhul nõuetele üldfosfori sisalduse osas. Viimaste aastate analüüside 

järgi on üldfosfor olnud vahemikus 2 kuni 9 mg/l. Seetõttu on esmavajalik paigaldada 
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fosforiärastusseadmed. Paaril korral on heitvees ületanud piirsisaldust ka BHT7 (22-25 mg/l), kuid 

üldjuhul on puhastustulemus selles osas olnud nõuetele vastav.  

Muudest reoveepuhasti probleemidest on olulisemad järgmised: 

 Mudatahenduse puudulikkus. Kuna mudaväljakutelt liigvee äravool puudub, on märjal 

perioodil sisuliselt tegemist mudatiikidega. Mudaväljakud on perspektiivis ette nähtud 

asendada kas lintpressi või muu muda veetustamise seadmega. 

 Celpox bioreaktorite suur energiakulu. Lahenduseks oleks uue vähema energiatarbega 

tehnoloogia rakendamine, kuid uute seadmete suure maksumuse tõttu see majanduslikult 

õigustatud ei ole. 

 Puhasti kuja ei vasta nõuetele. Vastavalt valitsuse määrusele 16.05.01 nr 171 

„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ on 2000-10000 ie jõudlusega puhasti kuja 150 m 

reovee settetahendusväljakutest ja bioloogilisest puhastist ning 200 m biotiikidest. Kuja 

nimetatud määruse mõistes on lähim kaugus hoone või salvkaevuni. Käesoleval juhul ei ole 

kujale kehtestatud nõudeid võimalik tagada Vaki küla Allika kinnistu ning Vändra alevi 

kinnistute Vihtra põik 2 ja Vihtra tee 8 hoonete või salvkaevude suhtes. 

Puhasti osas ette nähtud järgmised parendusmeetmed (varasemalt koostatud teostatavusuuringu 

alusel): 

 fosforieraldusseadmete paigaldus; 

 peenvõre paigaldus; 

 mudatihendi; 

 muda veetustusseadmete (näiteks lintpress) paigaldus; 

 teenindushoone ehitus (teenindushoonesse on ette nähtud mahutada võre, kemikaalide 

doseerimisseadmed, muda veetustusseadmed ning valveruum); 

 purgimissõlme ehitus. 

Täiendavalt eelnevale loetelule on vajalik rajada muda komposteerimisplats. Selleotstarbeline maa-

ala on ette nähtud eraldada olemasolevate mudaväljakute kõrvale. 

 

3.1.5.6. Sademeveekanalisatsioon 

Kuna alevis on ühisvoolne kanalisatsioon, ei tekita liigsademevesi probleeme. Valdavalt valgub 

sademevesi siiski kraavidesse või haljasaladele, kust edasi pinnasesse imbub.  

Eraldi sademeveekanalisatsioon on rajatud Pärnu-Paide mnt-l TÜ Konsum kaupluse parkla ja 

bensiinijaama aladelt sademevee ärajuhtimiseks. Mõlemad süsteemid on varustatud I klassi liiva-

õlipüüduriga jõudlusega 50 l/s. 



 

 

 

Vändra valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kuni aastani 2020 

 

33 

 

 

Lisaks on lahkvoolne sademeveekanalisatsioon ehitatud ka AS Wendre tööstuspiirkonnas. 

Käesolevas ÜVK arendamise kavas erasüsteeme ei käsitleta. 

 

 

3.1.6. Ühiskanalisatsiooni probleemid  

 Vigased reovee kogumiskaevud on potentsiaalseks ohuallikaks salvkaevudele. 

Kanalisatsioonivõrku on vajalik laiendada ühiskanalisatsioonita piirkondadesse. 

 Kehvas seisukorras torustikest väljaimbuv reovesi võib saastata põhjavett. Kehvad torustikud 

tuleb taastada. 

 Reovee puhastustulemus ei vasta nõuetele fosforiärastuse osas. Osa puhasti tehnoloogilisi 

seadmeid on amortiseerunud. Puudub reoveepurgla. Mudaväljakud ei toimi. Vajalik on 

reoveepuhastus- ja mudatöötlusseadmed nüüdisajastada ning ehitada purgimissõlm ja muda 

komposteerimisplats. 

 Ühiskanalisatsiooniga kaetud ala on osaliselt Vändra alevi haldusterritooriumil. Tulenevalt 

ÜVK seaduse § 4 lõikest 3 tuleb Vändra vallaga sõlmida ühiskanalisatsiooni haldusleping.  

 Reoveepumplate nr 3 ja 5 kujad ei vasta nõuetele. Vastavalt valitsuse 16.05.01 määruse nr 171 

„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ § 8 lõikele 2 tuleb ühiskanalisatsiooni omanikul 

saada kuja piiresse jääva hoone omanikult vastav kirjalik nõusolek. PJ3 osas on nõusolek 

olemas, kuna kuja piiresse jääv katlamaja on alevivalitsuse halduses. 

 Reoveepuhasti kuja ei vasta VV 16.05.01 määrusega nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded“ kehtestatud nõuetele. Nõutavat kuja ei ole võimalik tagada, kuna nii puhasti 

kui ka kujasse jäävad hooned olid olemas juba enne nimetatud määruse jõustumist. Puhasti 

operaatoril tuleb reovee käitlemisel rakendada mõistlikke meetmeid, et välistada või 

minimiseerida võimalikke kahjulikke mõjusid kuja piiresse jäävatele kinnistutele. 

 

 

3.2. Järvakandi alev 

3.2.1. Ühisveevärgi objektid 

3.2.1.1. Puurkaev-pumplad 

Järvakandi vallas paiknevate puurkaevude asukohad on näidatud vee-ettevõtja veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide kaartidel ja valla üldplaneeringu kaartidel. 

Kõik kaevud ei ole enam kasutuses ja tiheasustusala ühisveevärgi arendamiseks on soovitav 

mittevajalikud puurkaevud tamponeerida. Vee-ettevõtja kasutab joogivee tootmiseks Nõlva tänava 
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lõpus asuvat puurkaevu ja sinna rajatud veepuhastusjaama. Avariiolukordades kasutatakse . Nõlva 

ning Kooli tänava ristmikul asetsevat vana amortiseerunud puurkaevu, mille manteltoru on katkine 

ning kus puudub vee puhastamise võimalus. Antud kaevul puudub ka seaduse järgi ettenähtud 

nõutav sanitaartsoon, see asub elumajade ja tiheda liiklusega tänava vahetus läheduses.  

 

3.2.1.2. Järvakandi veepuhastus- ja veetöötlusjaam 

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ajal on Järvakandi alevi ühisveevärgi arendamisega tegeletud 

Järvakandi alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2001- 2010 alusel. Järvakandi 

alev osales mitme aasta jooksul 17 Eesti Väikelinna veemajanduse infrastruktuuri parandamise 

programmis. Selle tulemusena valmis 2002 aastal uus veepuhastusjaam koos II astme pumplaga 

Nõlva tänava lõpus. 

Veepuhastuse peamine ülesanne on joogiveest liigse raua ja mangaani eemaldamine ning 

oksüdeeritavuse näitaja piirnormidesse viimine. Töö põhimõte on nähtav filtri tööd tutvustav 

skeemil. Raua eemaldamiseks veest ning vee organoleptiliste omaduste parandamiseks pumbatakse 

vesi aeratsioonimahutisse, kus toimub raua oksüdatsioon, gaaside eraldumine ja vee 

stabiliseerumine. Aeratsioonimahutist pumpab II astme pump vee läbi kahe paralleelselt töötava 

rauaeraldusfiltri, kus toimub oksüdeerimata jäänud raua oksüdatsioon ning väljasadenenud 

ühendite filtratsioon. Süsteemi on paigaldatud hüdrofoor. Täiendavaks oksüdeerimiseks 

doseeritakse vette kaaliumpermanganaadi lahust, millega tagatakse ka filtermaterjali 

regenereerimine. Oksüdatsiooniprotsessi käigus oksüdeeritakse vees lahustunud raud 

lahustumatuks raudoksiidiks ning hüdroksiidiks, mis sadestuvad filtertäidisesse. Filtritäidiseks 

kasutatakse mangaantseoliiti, mis kujutab endast mangaandioksiidiga kaetud naturaalset liiva. 

Lahustunud raud eraldatakse kontaktoksüdatsiooni teel. Sadenenud ühendite filtrist väljaviimiseks 

vajab seade tagasiuhtumist veega, sagedusega soovitavalt 10 – 15 minutit ööpäevas. Tagasipesu 

protsess toimub automaatselt vastavalt eelnevalt seadistatud vabalt valitavale kellaajale ja 

nädalapäevale. 

 

3.2.1.3. Veetorustikud 

Järvakandi ühisveevärgi torustikke on uuendatud etappidena. Esmalt rajati ÜVK arendamise kavas 

ettenähtud uued veetrasside lõigud Nõlva, Uue, Rahu, Kooli ja Pargi tänavatele, järgmise etapina 

Tallinna mnt kesk- ja lõunaossa, Karbiküla ja Põllu tänava piirkonda ning viimasena renoveeriti 

Vabaduse ja Mai tänavate veetorustikud. Ka tööstusalale on rajatud uus veetrassi lõik, kuid sellel 

puudub ühendus alevi ühisveevärgiga. Veetrasside ehitamisega on jõutud planeeritud tööde 
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lõpufaasi. Edasisel arendamisel on soovitatav lähtuda käesoleva ÜVK arendamise kava suunistest. 

Järvakandi aleviveevõrgu perspektiivne plaan.  

 

3.2.1.4. Joogivee kvaliteet 

Selgitamaks olukorda joogivee kvaliteedi osas küsitleti  Järvakandi piirkonna erinevates 

piirkondades elavaid joogivee tarbijaid. Telefoniküsitluse teel küsitleti viit piirkonda. Nendest 

kahel piirkonnal on väljaehitamata ÜVK arendamise kava järgi ettenähtud ringvoolsed 

veevarustussüsteemid ja kolmel on need välja ehitatud. Tulemused on kokku võetud allpool olevas 

tabelis. 

Tabelit analüüsides (järgnev tabel) ilmneb, et joogivee kvaliteediga ollakse üldiselt rahul Uue – 

Nõlva, Staadioni, 1. Mai - Vabaduse tänavate piirkonnas. Nendes piirkondades on välja ehitatud 

ringvoolsed veevarustussüsteemid. Karbiküla, Põllu ja Rahu tänava põhjapoolses piirkonnas on 

ringvoolsed veevarustussüsteemid välja ehitamata. Seal tekib tööpäevadel väiksema tarbimisega 

perioodidel suure läbimõõduga torustikes väga aeglane veeliikumine. Sellest tingituna on vahel 

tunda joogiveel kergelt ebameeldivat lõhna. Trasside suur läbimõõt on omakorda tingitud 

Päästeameti poolsetest ehitusnõuetest tuletõrje hüdrantidele, tagamaks tulekahju korral piisavat 

veehulka kustutustöödeks. Probleemi lahendamiseks tuleks käsitletud kolme piirkonda välja 

ehitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava järgi ettenähtud ringvoolsed 

veevarustussüsteemid. Osaühingust Järvakandi Kommunaal saadud info põhjal on alates 2004. 

aasta suvest olnud probleeme joogivee kvaliteediga kaks aastat varem valminud 

veepuhastusseadmes. Põhjuseks peetakse veepuhastusjaama filtrite töö madalat kvaliteeti. 
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Tabel. 3.2.1.4.1.  Järvakandi alevi elanike küsitluse tulemused joogivee kvaliteedi kohta. 

 
 

Probleemile lahenduse leidmiseks on tellitud OÜ Eesti Geoloogiakeskuselt eksperthinnang. Selle  

hinnangu kohaselt on ilmne, et puurkaevule paigaldatud veepuhastusseade ei vasta oodatud 

efektiivsusele ning tehniliste vigade tõttu on täheldatud isegi puurkaevu vee kvaliteedi 

halvenemist. Esialgselt soovitati konsulteerida veepuhastusseadmete spetsialistidega olemasolevate 

seadmete renoveerimiseks, et vältida filtrite tagasipesuvee sattumist puurkaevu ja veetrassi.  

Vajadusel soovitati kaaluda uue puurkaevu ehitamist. 

Eelnimetatud ettepaneku alusel telliti 2008. aastal filtrisüsteemis hüdrauliliste klappide välja 

vahetamine elektro-mehaaniliste vastu ja paigaldati süsteemi juhtimiseks uus automaatika. Selle 

tulemusel olukord paranes. Enam ei ole puhastatud joogivee kvaliteet osutunud halvemaks 

puurkaevust võetud vee kvaliteedist. Samas ei vastanud joogivesi endiselt kehtestatud nõuetele 

liigse mangaani-ja rauasisalduse ning oksüdeeritavuse osas. Vastavalt eksperdi soovitustele viidi 

Järvakandi veepuhastusjaamas 2009.a aprillis läbi filtrisüsteemi järjekordne rekonstrueerimine. 
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Selle tulemusena paranes joogivee kvaliteet alevi ühisveevärgi süsteemis, kuid veeproovide 

analüüside vastused näitasid, et raua- ja mangaanisisaldus saadi lubatu piiridesse, oksüdeeritavuse 

näitajat aga antud filtrisüsteemiga lubatu piiridesse viia ei õnnestu. 

 

3.2.1.5. Hüdrandikaevud ja hüdrandid, tuletõrje veevõtukohad 

Järvakandi alevis on ehitatud nõuetekohased tuletõrjehüdrandid Tallinna mnt kesk- ja lõunaosa 

lõikudele, Nõlva, Uue, Pargi, Papli ja Põllu tänavale ning 1. Mai ja vabaduse tänava vahelisele 

alale. Kokku on ehitatud 26 tuletõrje hüdranti. Tänapäeva nõuetele vastavaid tuletõrje 

veevõtukohtasid on hetkel kaks, millised asuvad ettevõtte O-I Production Estonia AS  

territooriumil. Käesoleval aastal on kavas ehitada Nurtu jõe supluskoha veetasemehoidja juurde 

päästeameti nõuetele vastav tuletõrje veevõtukoht. Lähiaastatel plaanitakse renoveerida Järvakandi 

teenindusmaja tuletõrje veevõtukoht ja Pärna tänava tuletõrje veevõtukoht. 

 

 

3.2.2. Ühiskanalisatsiooni objektid 

3.2.2.1. Reoveepuhasti 

Reoveepuhastina on Järvakandis kasutusel Celpox tüüpi biopuhasti, mis on rajatud  vana, 

nõukogudeaegse reoveepuhasti renoveerimise teel Rahu tänava lõppu. Renoveerimine toimus 

kahes etapis. Esimene etapp lõpetati 1998 aastal ja ehitajaks ning projekteerijaks oli Viljandi firma 

J.I.T. AS. Esimesel etapil jagati vana bassein kolmeks, mille tulemusena tekkisid aeroobne, 

anaeroobne ja setiti osad. Paigaldati sukelsegur anaeroobsesse ossa, Celpox puhur koos hapniku 

anduriga aeroobse osa basseini ja lamellsetiti setiti osasse. Järgmisel aastal puhastati mõlemad 

kompleksi kuuluvad biotiigid. Biotiikide ülesandeks on täita järelpuhasti ja puhvri osa võimalike 

avariide puhul.  

Aastatel 2004 – 2005 toimus alevis reoveepuhasti rekonstrueerimise teine etapp. Selle käigus rajati 

reoveepuhasti territooriumile purgimissõlm, mehaaniline võrepuhasti ja liivapüüdur ning liigmuda 

ärastamise süsteem koos liigmuda komposteerimise väljakuga. 

 

3.2.2.2. Purgimissõlm 

Purgimissõlm rajati Vabariigi Valitsuse 16.05.2001.a määruses nr 171 kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded alusel ja ehitamisel arvestati purglatele kehtestatud ehitusnõudeid. Purgla 

rajatakse, kui reoveepuhasti jõudlus on vähemalt 500 ie ning juurdeveetava reovee hulk ja 
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reostuskoormus ei ületa 5% ööpäevas reoveepuhastisse juhitavast reoveehulgast võ i 

reostuskoormusest. Purgla on ehitatud reoveepuhasti territooriumile ning sellel on nõutav võre. 

Puhastisse sisenemisel on vooluhulga ühtlusti. Purglasse võetakse vastu seni veel 

ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimalust mitteomavate Järvakandi põhjaosas olevate majade ja 

Kehtna valla Eidapere aleviku reovesi. 

 

3.2.2.3. Kanalisatsioonitorustikud 

Järvakandi alevis on käesoleva aasta alguse seisuga 12 km kanalisatsioonitrasse, millest on 

renoveeritud 7,5 km ja renoveerimist ootab veel 4,5 km torustikke. Kanalisatsioonitrasside 

renoveerimisel alustati vastavalt senikehtinud ÜVK arendamise kavale töödega vanematest ja 

halvemas seisukorras olevatest trassidest. 2005. aastal renoveeriti Rahu tänava kanalisatsioonitrass, 

2006 aastal rajati uued lõigud Tallinna mnt lõunapoolsesse ossa, Karbiküla ning Põllu tänava 

piirkonda. 2007 aasta tööde käigus rajati Järvakandis SA Keskkonnainvesteeringute  Keskuse ja 

Järvakandi vallavalitsuse koostöös uus kanalisatsioonitrass 1. Mai jaVabaduse tänavate 

elamurajooni. Antud elamurajoonis on valdavalt kahe- ja neljapere elamud ning nendel olid siiani 

kasutusel kuivkäimlad. Selle trassi ehitusega tekkis alevi keskosal ühiskanalisatsiooniga liitumise 

võimalus. Tallinna mnt 34 kanalisatsioonitrassi pikendusega ühendati valla uue üldplaneeringu 

järgse Tehnopargi piirkonna üks aladest. Sellega tekkis võimalus liituda ühisveevärgi ja – 

kanalisatsiooniga Päästeameti Järvakandi Tugikomando uuel depool. Tehnopargi piirkonda jääb 

mitmeid tööstusettevõtteid, neist põhiline reovee tootja on AS 

Järvakandi Klaas. Lisaks ühendati eelnimetatud tööde käigus kanalisatsioonitrassiga AS 

Järvakandi Klaasi klaasipresside jahutusveetorustik. 

 

3.2.2.4. Jahutusvesi 

Jahutusvesi on suhteliselt puhas tehnoloogiline vesi. Tegemist on tootmises klaasipresside 

jahutamiseks kasutatava veega. Varem, enne selle vee üleandmist Järvakandi reoveepuhastile, 

suunati see Nurtu jõkke ja AS Järvakandi Klaas maksis jõkke juhitava vee koguse pealt saastetasu. 

Peale mitmeid inimfaktorist tingitud avariisid (pesuaine sattumine jahutusvette, õlipüüdurite 

ebaregulaarne puhastamine jne) pöördus AS Järvakandi Klaas Järvakandi vallavalitsuse poole 

sooviga liituda valla kanalisatsiooniga. 2007. aasta oktoobrist alates juhitakse jahutusvesi 

kanalisatsioonisüsteemi ja sealtkaudu reoveepuhastisse.  
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3.2.2.5. Kanalisatsioonikaevud 

Kanalisatsioonikaevude üldine olukord on alevis rahuldav. Uued tänapäevased kaevud Rahu 

tänavas, Tallinna mnt lõunaosas, Karbikülas, Vabaduse ja 1. Mai tänava piirkonnas on väga heas 

korras. Halvemas seisus on vanemad kanalisatsioonikaevud Nõlva ja Uuel tänaval ning Tallinna 

mnt kesklõigul. Need kaevud tuleks välja vahetada tänapäevaste vastu samaaegselt 

kanalisatsioonitrasside  renoveerimisega. Kanalisatsioonikaevude osas on veeettevõttel soovitatav 

teha põhjalik inventuur, et lekkivad ja sademe- ning pinnasevett sisselaskvad kaevud  ÜVK 

arendamise kava 2010 kuni 2025 tööde käigus välja vahetada. 

 

3.2.2.6. Reoveepumplad 

Reoveepumplaid on kokku viis,  need on paigaldatud kohtadesse, kus isevoolse süsteemiga ei ole 

võimalik kanalisatsiooni tööle rakendada: 

 Tallinna mnt Saeveski tänava ristmik; 

 Tallinna mnt Papli tänava ristmik; 

 Mai tänava ülepumpla; 

 Nõlva tänava lõpu ülepumpla; 

 Uue ja Pärna tänava ristmiku ülepumpla. 

Põhjapoolse aleviosa liitumisel ÜVK-ga tuleb ehitada üks uus ülepumpla Nurtu jõe äärde ning 

rekonstrueerida Tallinna mnt ja Saeveski tänava ristmiku ülepumpla ning Nõlva tänava lõpus 

paiknev ülepumpla. Soovitatav on vana väikese tootlikkusega ülepumplad vahetada välja 

tootlikumate vastu. Senikasutatud kahte pumplat saaks kasutada motokompleksi alal ja Oja 

tänavas. 

 

3.2.2.7. Kokkuvõte ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kohta 

Järvakandi alevi ÜVK objektide üldseisundit kirjeldades selgub, et on olemas väga heas 

seisukorras uuemaid objekte ning veidi halvemas ja ka kehvas seisundis olevaid objekte. 

2001 aastal ehitatud alevi veepuhastusjaam on tänu 2009 aasta kevadel ette võetud  põhjalikele 

filtrisüsteemi rekonstrueerimistöödele saanud rahuldavasse töökorda. 

Joogivee kvaliteet on oluliselt paranenud ning raua ja mangaani sisaldus on pärast renoveerimist 

võetud veeproovides mahtunud nõutud piirnormide sisse. Endiselt on probleemseks piirnormiks on 

oksüdeeritavuse näitaja. Selle näitaja normi viimiseks tuleb veepuhastusjaamas kasutada mõnd 

alternatiivset puhastusviisi. See tähendab olemasoleva filtrisüsteemi põhjalikku rekonstrueerimist 

või sobilikuma lahendusega filtrisüsteemi vastu väljavahetamist. 
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Lähtudes olukorrast, et Järvakandi alevis puudub kasutuskõlblik reservpuurkaev (koos 

veepuhastamise võimalusega), tuleb leida võimalus uue puurkaevu ja veepuhastusjaama 

rajamiseks. Sobilik piirkond selleks on Energia tänava alguse piirkond Tallinna mnt ääres ja üle 

maantee asuv Mäe ja Kalevi tänava vaheline ala. Sellele alale puuduvad head asukohalised 

alternatiivid, samuti on siin tehniliselt lihtne lahendada uue jaama veetrassidega ühendamise 

probleemid ning liitumispunkt Eesti Energiaga asub samuti vahetus läheduses. Oluline on ka see, 

et uut veepuhastusjaam hakkaks elektrienergiaga varustama teine kõrgepingeliin, mis tagaks alevi 

veevarustuse vana jaama varustava elektriliini rikete korral. Olemasolevat veepuhastusjaama 

hooldab vastava väljaõppe saanud töötaja, filtrisüsteemi klappide olukorda kontrollib ja hooldab 

lepingu alusel maaletooja firma garantiitöid tegeva töökoja esindaja.   

Reoveepuhasti viimane rekonstrueerimine toimus 2005 aastal. Ehitati uus purgimissõlm, 

mehaaniline võrepuhasti ja liivapüüdur ning liigmuda ärastamise süsteem koos liigmuda 

komposteerimise väljakuga. Antud tööde tulemusena ei esine enam hälbeid reoveepuhastist 

väljuva heitvee reostusnäitajate piirväärtuste ületamise osas. 

Reovee puhasti töö parendamiseks tuleks rekonstrueerida sissevoolu torustik koos siibritega ja 

uuendada väikeses mahus tehnoloogilisi seadmeid. Puhasti biotiigid vajavad settest puhastamist 

ning trasside hooldamiseks tuleks soetada uus eritehnika. Reoveepuhastit hooldab väljaõppega 

spetsialist. Tema jälgib igapäevaselt puhasti tööd, korraldab liigmuda ärastamise seadme alt 

kuivaine kottide vahetust ja komposteerimist. 

 

 

3.3. Tootsi alev 

3.3.1. Vee-ettevõte 

Tootsi asulas varustavad ühisveevärgi kaudu kliendi kinnistute veevärke veega ning korraldavad 

kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist kaks ettevõtet. Nendeks on Tootsi Turvas AS ja 

Tootsi Kommunaal OÜ. Tootsi Turvas, kelle põhitegevusala on küll turbatöötlus ja briketi- ning 

soojusenergiatootmine on kõikide asula ühisveevärgi puurkaevude ning asula veetorustike omanik. 

Ettevõtte klientideks on asula  korteriühistud, eramajad ja teised ettevõtted, kellega on 

ühisveevärgiteenuse pakkumiseks otselepingud.   

Teine vee-ettevõte on valla omanduses olev Tootsi Kommunaal OÜ, kellele kuulub asula 

kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik, kanaliatsioonipumpla ja reoveepuhasti. Ettevõttel on palgal  

juhataja,  raamatupidaja ja tehnikud. 
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Kuna asulas on palju valla omanduses olevaid ja erastamata kortermaju, tegeleb selliste majade 

haldamisega Tootsi Kommunaal. Üüri elamispinna kasutamise ja tasu tarbitud vee eest, maksavad 

elanikud otse Kommunaalile kui üürileandjale, kes selle edasi Tootsi Turbale vahendab.  

Arveldamine on lihtne kuna tarbitud vee eest ei maksta mitte veemõõtja näitud alusel vaid 

elanikele kehtestatud normtarbimise järgi.  

Alljärgnevalt on toodud ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonirajatiste ning klientide jaotus vee-

ettevõtjate lõikes.  

 

Tabel 3.3.1.1. Tootsi asula vee-ettevõtted 
Vee-ettevõte Mida omab  Tarbijad 

AS Tootsi Turvas Puurkaev nr 1, nr 3 ja nr 4, veetorustik 
7000m 

Elamuühistuste korterid ja eramajad. 
Kokku 323 korterit ja 16 eramaja, 

asula ettevõtted sh ujula 

OÜ Tootsi 
Kommunaal 

Sademeveetorustik 750 m, reoveepumpla, 
kanalisatsiooni survetrass 200 m, 

reoveepuhasti KY 200 

1 – 7 korteriga, 1 – 15 korteriga, 1 – 24 
korteriga, 1 – 48 korteriga, 4 – 8 

korteriga ja 4 – 10 korteriga 

kortermaja. 

 

Kuigi vallas on kaks vee-ettevõtet ei ole tegelikult Tootsi Vallavolikogu vee-ettevõtjat 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 7 lg. 2ja 2
1 

kohaselt määranud või kinnitanud. Samuti 

puuduvad valla poolt väljaantavad ühisveevarustust ja kanalisatsiooni reguleerivad õigusaktid.   

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid on toodud alljärgnevas tabelis.  

 

Tabel 3.3.1.2. Veeteenuse tariifid Tootsi asulas 
 Kodutarbijale

1) 
Elanikele

2)
 Ettevõtetele

 

Joogivesi 

Joogivesi
 

8 kr/m
3
 8 kr/m

3
 8 kr/m

3
 

Kanalisatsioon 

Kanalisatsioon 5.55 kr/m
3
  13.20 kr/m

3
 

Vanniga korterid  41.70 kr/in.kuus  

Majas ühisvann  31.70 kr/in.kuus  

Soojaveekraaniga korterid  16.62 kr/in.kuus  

Külnaveekraaniga korterid  14.10 kr/in.kuus  

 

Märkused: 

1. Kodutarbijad on Tootsi Turvas mõistes korterite, korteriühistute, ühiselamu tubade, 

aiamajade, suvilate, garaazibokside, garaaziühistute ja talude elanikud. Kodutarbija 
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Tootsi Kommunaal mõistes on elanik, kes ei ela Tootsi Kommunaali üüripindadel ja 

ühiselamus.  

2. Elanik Toosti Kommunaal mõistes on Kommunaali üüripindadel ja ühiselamutes 

elavad tarbijad. Elanikud on ka ilma veemõõtjata tarbijad.  

3. Hinnad on toodud ilma käibemaksuta 

 

 

3.3.2. Ühisveevarustuse ala ulatus 

Tootsi vallas on ühisveevarustus ainult Tootsi asulas. Asulas saavad ühisveevärgist vett Tööstuse, 

Jaama, Kesk, Kooli, Ehitajate, Sõmera, Tuleviku ja Uus tänavate majapidamised ja ettevõtted. 

Kokku  saavad ühisveevärgist vett kõik kortermajade 513 korterit, 16 väikeelamut, lasteaed, kool, 

kauplused, sööklad, perearstikeskus, spordihoone ning Tootsi Turvas hooned ehk ligikaudu 98% 

elanikest. Osad ühisveevärgi objektid paiknevad Kaisma piirkonnas. 

 

3.3.3. Veehaarded ja veekvaliteet 

3.3.3.1. Veehaarded 

Vallas kasutatakse joogiveeallikana põhjavett, mis on valla piires looduslikult väga hästi kaitstud. 

Kõik ühisveevarustuse puurkaevud võtavad vett Siluri veekihist.  

Tabel 3.3.3.1.1. Tootsi ühisveevarustuse puurkaevud  

Katastr

i nr 

Passi 

nr 

Vee-

kompleks 

Sügavus, 

m 

Rajamis

e aasta 

Staatus Asukoht Omanik 

6332 - S-O 133 1938 Töötab Tehase 

kõrval 

AS Tootsi 

Turvas 

6340  S-O 135 1960 Töötab Park AS Tootsi 

Turvas 

6372 6603 S-O 130 1993 Reservis Aiamaa AS Tootsi 

Turvas 

Kuna puurkaevude veevõtt on rohkem kui 5 m
3
 ööpäevas on  tegemist vee-erikasutusega ja 

veevõtjatele on väljastatud vee-erikasutusload. Vee-erikasutuslubade loetelu on toodud järgnevas 

tabelis.  

 

Tabel 3.3.3.1.2. Vee-ettevõtetele väljastatud vee-erikasutusload 
Vee-erikasutaja Vee-erikasutusloa tähis Loa kehtivus 

OÜ Toosti Kommunaal L.VV.PM-56157 1.10.2011 

AS Tootsi Turvas L.VV.PM-13849 02.02.2007 
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Tootsi asula ühisveevarustuse veeallikana, kasutatakse kolme puurkaevu, mis kõik toodavad vett 

ühtsesse veetorni veereservuaari. Siiski on puurkaev nr PK-3, katastri numbriga 6340, ettenähtud 

elanikonna veega varustamiseks. Vee-erikasutusloas on puurkaevu lubatud maksimaalne aastane 

veevõtt 144 000 m
3
 ja ööpäevane maksimaalne veevõtt 400 m

3
. Tegelik veetarbimine jääb lubatust 

tunduvalt madalamaks. Puurkaev PK – 4,  katastri numbriga 6372,  töötab reservpuurkaevuna ja 

puurkaev PK – 1, katastri numbriga 6332 on peamiselt ettenähtud turbatööstuse tehnoloogilise vee 

(90 % veevõtust) ja olmevee saamiseks. Puurkaev asub Kaismas. 

Info ühisveevarustuse puurkaevude projekteeritud tootlikkuste, vee-erikasutuslubadega ettenähtud 

veevõtu ja tegelike tarbimise kohta on toodud järgnevas tabelis.    

   Tabel 3.3.3.1.3. Ühisveevarustuse puurkaevud ja nende võimsused 

PK 

katastri 
number 

Tootlikkus, 

m
3
/h 

Vee-erikasutusloaga lubatud veevõtt, m
3
 Tegelik tarbimine 

2005 

Aastas Kvartalis Ööpäevas m
3
/d m

3
/a 

6332 34 360000 90000 1000 981 358259 

6340 23 144000 36000 400 205 75123 

6372 - 216000 54000 600 5 1753 

      

Nagu eeltoodud tabelist nähtub, ei ületa ühegi puurkaevu tegelik keskmine veevõtt ei  puurkaevude 

projekteeritud tootlikust ega vee-erikasutusloaga lubatud maksimaalset tarbimist.  

 

3.3.3.2. Veekvaliteet 

Veekvaliteet sõltub peamiselt loodusliku põhjavee kvaliteedist. Pärnu maakonnas on   Siluri 

veekompleksi põhjavesi enamjaolt rauarikas ja fluoriiderohke. Nii on ka Tootsi põhjaveega.  

Joogiveekvaliteeti mõjutab oluliselt torustike seisukord. Kui asula veetorud on vanad võivad 

puurkaevust ja tarbijate juurest võetud veekvaliteedi andmed oluliselt erineda, sest vanad torud 

tekitavad sekundaarset reostust. Tootsi veetorud on enamjaolt üle 50 aasta vanad.   

Alljärgnevalt on Tootsi asula ühisveevarutuse veekvaliteedi kirjeldamiseks kasutatud joogivee 

keemilise analüüsi protokollide andmeid. Tootsis asuvate ühisveevarustuse puurkaevude 

veekvaliteedi näitajad on teostatud analüüside põhjal järgmised: 
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Tabel 3.3.3.2.1. Puurkaevude veekvaliteedinäitajad  

Näitaja Ühik Piirsisaldus
1)  

6332 6340 6372 

Ammoonium mg/l 0,5 <0.05 <0.05 <0.05 

Boor mg/l 1 0.59 0.62  

Fluoriid
 

mg/l 1,5 1.83
2) 

2.1
2) 

 

Naatrium mg/l 200 62 118 111 

Kloriidid mg/l 250 42 83 68 

Nitraat mg/l 50 <0.4 <0.4 <0.4 

Nitrit mg/l 0,5 <0.003 <0.003 <0.003 

Sulfaat mg/l 250 31 43 31 

Oksüdeeritavus mg/l O2 5 4.2 1.1 6 

pH pH ühik ≤6,5 ja ≤9,5  7.5  7.84 7.5 

Raud (üld) mg/l 0,2 0.14 0.18-1.45 0.33 

Mangaan μg/l 50 9 5  

Värvus kraadi Tarbijale 

vastuvõetav 

15 5 5 

Kaltsium mg/l  77 21 41 

Kaalium mg/l  10 8.8 6 

Kuivjääk mg/l  563 434 475 

Üldkaredus mg-ekv/l   3.8 3.63 

CO2 (vaba) mg/l  20 15.4 17.6 

HCO3 mg/l  470 335 372 
 

Vastavalt sotsiaalministri määrusele 31.07.01 nr. 82 - Joogivee kvaliteedi– ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid.  

Analüüsi andmed saadud keemilise analüüsi protokollidest nr PL2006/111KV ja 27.03.2006 ja 

PL2006/112KV, 27.03.2006.  

Kõik proovid võeti ja analüüsiti Tervisekaitseinspektsiooni Pärnu ja OÜ Keskkonnauuringute 

Keskus Pärnu labori poolt.  

Võrreldes joogiveeproovide andmeid sotsiaalministri määrusega 31.07.01 nr. 82 – “Joogivee 

kvaliteedi – ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” on puurkaevude 6340 ja 6372 joogivees 

lubatust kõrgem rauasisaldus. Puurkaevude 6332 ja 6340 joogivees on lubatust kõrgem 

fluoriididesisaldus ning puurkaevus nr 6372 lubatust kõrgem oksüdeeritavus. Tuleb mainida, et 

fluoriidide sisaldus joogivees ei ole koguaeg probleemiks olnud. Veekvaliteedinäitajad tarbijate 

juures on toodud järgnevas tabelis.  
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Tabel 3.3.3.2.2. Veekvaliteet tarbijate juures 

Näitaja Ühik Piirsisaldus
1 

Proovivõtukoht 

TT kontor Veetorn Kool Torustik 

Ammoonium mg/l 0,5 0.184 00.184099190 0.16  

Fluoriid
 

mg/l 1,5   1.05  

Kloriidid mg/l 250   50  

Oksüdeeritavus mg/l O2 5   4.5  

pH pH ühik ≤6,5 ja ≤9,5 7.4 7.4 7.4  

Raud (üld) mg/l 0,2 3.16 0.58 3.3 0.59 

Ülaltoodust nähtub, et kõigis tarbimispunktides, kus veeanalüüs teostati on probleemiks 

ülenormatiivne rauasisaldus. Veevõrkudest võetud veeproovide andmetel on veekvaliteet 

torustikus üldrauasisalduse osas kohati halvem kui puurkaevuvees, mis viitab veekvaliteet 

halvenemisele veetorustikus. Fluoriididesisaldust tarbijateni jõudvas joogivees mõõdetud ei ole.  

Mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate osas vastab joogivesi nii puurkaevudest kui veetorudest 

võetud veeproovide andmetel kõikidele kehtivatele nõuetele.  Tootsi Turbal on olemas ka 

Tervisekaitseinspektsiooni Pärnumaa osakonna väljaantud kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid 

tervisele ohutu joogivee müümise luba Tootsi asulas.  

 

3.3.3.3. Olemasolev veetarbimine 

Tootsi asulas on peamisteks veetarbijateks elanikkond ja turbatööstus. Sealjuures moodustab 

turbatööstuse tarbimine kogutarbimisest ligikaudu 80 %. Turbatööstus vajab ainult tehnoloogilist 

vett. Vett kasutatakse tööstuses turbakuivatuskatelde juures ning auruturbiiniga elektrienergia 

tootmiseks.  

Kõik asula puurkaevud on varustatud veemõõtjatega ja nendest veevõrku antava vee kogust 

mõõdetakse. Veetarbimise mõõtmine on aga väga puudulik elanikkonna puhul. Nii näiteks 

puuduvad veemõõtjad ligikaudu 40 % asula veevõrgust vett saaval elanikkonnal. Tegemist on 

nende tarbijatega, kes elavad valla üüripindadel ja ühiselamutes. Ülejäänud asula elanikonnal, sh 

eramajades ja kortermajades, kus on ühistud, on veemõõtjad olemas. Veetarbimise arvestus 

veemõõtja näitude alusel toimib ka asula ettevõtete puhul.  

Juhul kui tarbijal veearvesti puudub, arvestatakse veetarbimist normtarbimise järgi, milleks Tootsi 

Turvas arvestab 250 l/in.ööp. Võrreldes seda teiste eesti asulate tarbimistega, mis on orienteeruvalt 

80 – 120  l/in.ööp linnade puhul ja 50 – 100 l/in.ööp maa-asulate puhul on kehtestatud norm väga 
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kõrge. Vallast saadud info kohaselt ei ole ilma veemõõtjata tarbijad veemõõtjate paigaldamisest 

huvitatud. Osaliselt on veemõõtjaid korteritesse paigaldatud kuid seejärel on veetarbimine elaniku  

kohta veelgi suuremaks osutunud, misjärel on veemõõtjatest loobutud. Et kogu puurkaevudes 

toodetud vesi oleks tarbimisega seotud ongi tarbimisnorm ühe elaniku kohta nii suur arvestatud.  

Siit selgub asula üks ühisveevarustuse põhibroobleeme – esineb palju veekadusid ja vett ei 

kasutata säästlikult. See on tingitud peamiselt järgnevatest asjaoludest:   

1. Asula veetorustik on vana ja amortiseerunud ning esineb palju lekkeid; 

2. Kortermajade ja hoonete veetorustikud ja veeseadmed sh sanitartehnika on vananenud, 

mistõttu esineb palju veekadusid tarbijate juures (WC potid jooksevad, kraanid lekivad); 

3. Kuna asula väga paljud korterid on erastamata ning üürnikel puudub omanditunne, puudub 

neil ka huvi korteri sanitaartehnikat korras hoida ja seeläbi vett säästa; 

4. Vett arvestatakse tarbimisnormi järgi; 

5. Vesi on odav. 

Kuna kõikidel puurkaevudel ja tarbijatel pole veemõõtjaid, ei ole veetarbimise andmed kõige 

täpsemad.  

 

Tabel 3.3.3.3.1. Tootsi asula veetarbimine 2004. ja 2005.a. 
 Näitaja Ühik 2004 2005 

PK 1
7) 

PK 3 PK 4 PK 1
7) 

PK 3 PK 4 

Elanike arv    976 976 

Ühisveevärgiga liitunud 
elanikud 

  

el.arv 950 950 

% 98 98 

Elanike veetarbimine 

  
 Märkus 1 ja 2 

l/el/d
 

- 148 - - 148 - 

m
3
/d - 140 - - 140 - 

m
3
/a - 51100 - - 51100 - 

Ettevõtete veetarbimine 

Märkus 3 

m
3
/d - 64 - - 46 - 

m
3
/a - 23230 - - 16740 - 

Tootsi Turvas tarbimine m
3
/d 938 - 5 982 - 5 

m
3
/a 342247 - 1753 358262 - 1753 

Veetarbimine kokku 

  

m
3
/d 938 204 5 982 186 5 

m
3
/a 342247 74330 1753 358262 67840 1753 

Mittearvestuslik vesi 

 

Märkus 4, 5 ja 6 

%  22  - 10 - 

m
3
/d  59  - 20 - 

m
3
/a  21470  - 7280 - 

Veevõtt veehaardest  
  

m
3
/d 938 262 5 982 206 5 

m
3
/a 342247 95800 1753 358262 75120 1753 

Kokku m
3
/d 1204 1192 

m
3
/a 439800 435135 
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Märkused asula veetarbimise tabeli koostamise kohta:  

1. 60 % elanikonnast, kellel on veemõõtjad on veetarbimiseks arvestatud 80 l/el/d. 40 

% elanikkonnast, kellel veemõõtjad puuduvad on  veetarbimiseks arvestatud Tootsi 

Turvas normikohane 250 l/el/d; 

2. Veetarbijate arvuks on arvestatud 950 inimest; 

3. Täpsed andmed ettevõtete veetarbimise kohta arengukava koostamise hetkel 

puudusid. Ettevõtete tarbimine on saadud kui asula arvestatud üldtarbimisest on 

maha arvestatud elanikkonna tarbimine; 

4. Veekadudeks on arvestatud puurkavust väljapumbatud ja aasula kogutarbimise 

vahe. Nii on saadud lekete osakaaluks 10%, mis on eeldatavalt  tegelikust väiksem. 

AS Tootsi Turvas hindab, et lekete osakaal on 16 - 18 %;  

5. Lekete osakaalu sisse ei ole arvestatud korterite sanitaartehnikast tingitud veekaod. 

Antud veekaod on arvestatud normtarbimise sisse. Juhul kui arvestada see lisaks 

veekadudesse, oleks veekadude osakaal ligikaudu 41 %; 

6. Tootsi Turbale ei ole veekadusid arvestatud kuna selle kohta täpsed andmed 

puuduvad.   

7. PK 1 varustab veega ainult Tootsi Turvas tsehhi tootmist. Asula veevõrku 

puurkaevuvett ei juhita.  

Eelneva tabeli toodud ööpäevased veetarbimised on aasta keskmised väärtused. Tegelikud 

ööpäevased tarbimised võivad olla suuremad.  

Koguveevõtt Tootsi ühisveevarustuse puurkaevudest moodustas 2005. a. keskmiselt 1192 m
3
/d. 

Sellest asula elanikonnale ja ettevõtetele arvestatud veekogus oli 67840 m
3
/d.  Lekete osakaal on 

Tootsi Turvas hinnangul 18 %, mis küllaltki loogiline kuna vanade võrkude puhul on see tavaliselt 

20-30%. Veetarbimise andmeid võrreldes saadi lekete osakaaluks 10 %.  

 

 

3.3.4. Veevärgi kirjeldus 

3.3.4.1. Puurkaev pumbamajad 

Kõik asula ühisveevarustuse puurkaevud on üheastmelised ja on varustatud samade seadmetega. 

Puurkaevudes on veemõõtjad margiga WS – PF ja kasutatakse süvaveepumpasid margiga Z630 – 

12, tootlikusega 30m³/h, tõstekõrgusega 108 mVs. Rõhku hoitakse veetrassis 2 – 2,8 bar. Kõik 

puurkaevud annavad toodangut veetorni veereservuaari. 
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Vee-ettevõtte esindajate sõnul on puurkaevpumpade ning elektri- ja automaatikaseadmete seisund 

hea. Pumplad on varustatud nii veearvesti kui proovivõtukraaniga. Alljärgnevalt on 

puurkaevpumplaid kirjeldatud täpsemalt.  

Puurkaev nr 1 

Puurkaev katastri numbriga 6332 varustab Tootsi Turvast tehnoloogilise ja olmeveega. Puurkaev 

asub turbatsehhi hoone territooriumil ja seega Kaisma vallas. Puurkaevu sanitaarkaitseala on 30 

meetrit.  

Puurkaev asub rõngaskaevus, mis on pealt suletud kaanega. Puurkaevu seisukord on rahuldav. 

Pump on kaasaegne ja paigaldatud 1999 aastal. Arvestades puurkaevu vanust, tuleks uurida, 

millises seisukorras on puurkaevu konstruktsioonid.  

Puurkaev nr 3 

Tootsi asula ühisveevärki varustab veega puurkaev 6340. Puurkaev asub aadressil Jaama tn 7, 

Sõmera ja Jaama tänava nurgal asuvas pargis. Kuna puurkaevust 35 meetri kaugusel asuvad 

individuaalgaraazid on puurkaevu sanitaarkaitseala vähendatud keskkonnaministri loal 30 

meetrini.  

Pumbamaja üldine seisukord on rahuldav kuid pumplahoone  vajab nii seest kui väljast 

viimistlemist.  Pumplasisene torustik on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. Pump on 

kaasaegne ja paigaldatud 2003 aastal. Pumpla põhielektrikilp on osaliselt uuendatud. Ülejäänud 

elektri- ja automaatikaseadmed on vananenud. Pumbajaam on üheastmeline, pump töötab veetorni 

veemahuti tasemeanduri järgi. Veetöötlust ei rakendata ja elektrienergia varugeneraatorit ei 

kasutata.  

Puurkaev nr 4 

Alevikus on  puurkaev katastri numbriga 6372, mida kasutatakse reservkaevuna juhul kui 

puurkaev nr 1 või puurkaev nr 3 ei anna mingil põhjusel vajalikku tootlikust.  Puurkaev asub 

Tööstuse tänaval aiamaal. Kuna puurkaevust 32 meetri kaugusel asub  korterelamu on puurkaevu 

sanitaarkaitseala vähendatud keskkonnaministri loal 30 meetrini.  

Pumbamaja üldine seisukord on rahuldav kuid pumplahoone  vajab nii seest kui väljast 

viimistlemist.  Hoone on soojustamata. Pumplasisene torustik ja elektri- automaatikasedmed on 

vananenud. Pumbajaam on üheastmeline, veetöötlust ei rakendata ja elektrienergia 

varugeneraatorit ei kasutata.  
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3.3.4.2. Veetorni veemahuti 

Kogu asula saab vett läbi veetornis paikneva  veemahuti, mille abil  hoitakse   asula torustikes 

veesurvet. Selles segunevad kõikide asula puurkaevude veed. Veetorn asub turbatsehhi 

territooriumil ja seega Kaismaa vallas ning on hoone üks osa. Torn on rajatud 1950 aastal. Tornis 

asuva veereservuaari maht on 80 m
3
. Reservuaar töötab tasemeanduritega, mis annavad signaale 

puurkaevudele nr 1 ja 3. Mahutit puhastatakse ja desinfektsioneeritakse regulaarselt. 

Baktereoloogilist reostust mahutis esinenud ei ole. Tootsi Turba andmetel rõhk asula veetrassis 

probleemiks ei ole.  

 

3.3.4.3. Veetorustikud 

Tootsi asulas saavad ühisveevärgist vett 98% elanikkonnast. Veetorustik on rajatud koos asula 

tekkimisega 1950 ndatel. Veevõrgu kogupikkus on ligikaudu 4200 m.  Veetorud on peamiselt 

malmist ja terasest., mõningad lõigud on tsingist. Tüvitorustiku läbimõõt on DN 160, peatorude 

läbimõõt DN 150, valdav tänavatorustiku läbimõõt on DN 100 ja DN 60 ning tarnetorustiku 

läbimõõt on DN 75, 60, 50 ja 25. Seejuures on DN 160mm malmtorud ja DN 100 torud terastorud. 

Kuna asula on kompaktne on võrk ringistatud.  Rõhk veevõrgus on reguleeritud veetorniga, mis 

tagab üldjuhul ühtlase rõhu. Enamus veetorusid tänaseks on üle 50 aasta vanad. Torude täpset 

seisukorda uuritud ei ole kuid nede ekspluatatsiooni iga arvestades on selge et nii torud kui ka 

toruarmatuur on amortiseerunud. Võttes arvesse ka suuri veekadusid ja vajadust määrata ilma 

veemõõtjata tarbijatele kõrget tarbimisnormi, võib öelda, et lekked torustikest on väga suured.  

 

3.3.4.4. Tuletõrjeveevarustus 

Tootsi asulas tuletõrjeveevarustus on lahendatud hüdrantide ja veemahuti baasil.  Olemas on kaks 

kaasaegset hüdranti, millest üks asub Kooli tn 3 ja Tuleviku tn nurgal ja teine Kesk tn 6 ja 4 

majade vahel. Tuletõrjeveeallikana on kasutusel ka asula spordikompleksi ujula, millest on hoones 

seinas asuva liitmiku kaudu otse tänavalt võimalik vett saada.  

Seega on asulas normidele vastavat tuletõrjevee kogust, s.o. 10 l/s kolme tunni jooksul tagatud nii 

puurkaevude tootlikkuste kui ka ujula basseini baasil.  

 

 

3.3.5. Ühisveevarustuse probleemid 

Tootsi asula ühisveevärgi probleemid on toodud alljärgnevas tabelis:  
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Tabel 3.3.5.1. Tootsi asula ühisveevarustuse puudused 

JRK. ÜHISVEEVARUSTUSE PUUDUSED VAJALIKUD MEETMED 

1 Olemasolevate andmete alusel ei vasta joogivee kvaliteet 
nõuetele rauasisalduse ja fluoriididesisalduse ning 

oksüdeeritavuse osas. 

 
Joogivee kvaliteet peab vastama Sotsiaalministri määruses 

31.07.01 nr. 82 „Joogivee kvaliteedi– ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“ esitatud nõuetele. Kuni 1.jaanuar 2013 on 
lubatud toota, varustada, töödelda ja üle anda joogivett, mille 

kvaliteedinäitajad ei vasta joogivee indikaatoritele raua, 

mangaani, pH, värvuse, lõhna, hägususe, elektrijuhtivuse, 

kloriidi ja sulfaadi osas ja mida kasutab vähem kui 2000 
inimest.  

Alates 1.01.2004, peab joogivesi vastama määruses toodud 

nõuetele fluoriidi ja boori piirsisalduse osas.  
 

Vajalik on rauaeraldusfiltrite ja 
pöördosmoosiseadmete paigaldus.  

Teostada tuleks vastava uuring, kas 

PK-4 st või mõnest täiendavalt rajatud 
puurkaevust on võimalik 

fluoriididevaba joogivett saada. Sellisel 

juhul on joogivett vaja töödelda ainult 
rauaeraldusfiltritega.   

 

Kõrge rauasisaldus tarbijateni jõudvas 

joogivees on tingitud vanadest 
veetorustikest, millest perioodiliselt 

eraldub sinnakogunenud setet ja 

korrosioonist tingitud sodi vms. 
Seetõttu on vajalik vanade torude 

väljavahetamine.  

2 Veevärgi objektide kehv tehniline seisukord. 

Amortiseerunud on kõik puurkaevpumplate hooned, 
pumplasisesed torustikud ning osaliselt ka elektri ja  

automaatikaseadmed. Arvestades puurkaevu rajamise aastat, 

tuleks kindlaks teha puurkaevu konstruktsioonide seisukord.  
Tänavatorustik ja selle sulgarmatuur on üle 50 aasta vana ja 

seetõttu amortiseerunud. Asula veekaod on väga suured. 

Rauasisaldus tarbijateni jõudvas vees on suurem kui 
puurkaevuvees.  

Asula ühisveevarustuse puurkaevu 

seisukorra kindlakstegemiseks, tuleb 
vajadusel teha selle TV uuring. 

Ühisveevarustuse puurkaevpumpla nr 3 

või 4, tuleb renoveerida või ehitada 
koos uue puurkaevuga uus pumpla 

koos II astega.   

Vajalik on veetorustik renoveerida ja  
nüüdisajanõuetega vastavavusse viia.  

3 Määramata on valla vee-ettevõtja. Samuti on valla väljaantud 

ühisveevarustusta ja kanalisatsiooni reguleeriv seadusandlus 

puudulik. 

Määrata tuleb vee-ettevõtja ning välja 

töötada valla ühisveevärki ja –

kanalisatsiooni  reguleeriv 
seadusandlus 

4 Puudulik on veearvestus- 40 % klientidel puuduvad 

veearvestid. Selliste klientide puhul, arvestatakse veetarbimist 

normtarbimise järgi 250 l/el ööpäeva, mis on eesti keskmiset 
tarbimist arvestades väga suur. 

Kõikidele tarbijatele tuleb paigaldada 

veemõõtjad. See tagab veetarbimise 

täpse arvestuse ja kliendid hakkavad 
maksma tegeliku tarbimise eest.  

5. Investeeringute vähesus ühisveevärgi arendamisel  Investeeringuid ühisveevärgi 

arendamiseks ei ole siiamaani sisuliselt 

tehtud. Tehtud on vaid hädapärast 

remont- ja hooldustöid, mis aga ei ole 
piisav veevärgi arendamiseks ja 

nõuetekohaseks toimimiseks.  
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6 Osad ühisveevarustuse objektid asuvad Kaisma 
territooriumil.  

Objektid asuvad küll Kaismas, kuid 
Tootsi Turba AS-i territooriumil. Seega 

sõltub probleemi lahendus Tootsi 

Vallavalitsuse ja Tootsi Turvas AS-i 
vahelistest kokkulepetest. 

 

 

 

3.4. Vändra maapiirkonnad 

3.4.1. Ühisveevärgi objektid 

3.4.1.1. Puurkaevpumplad 

Vihtra küla varustab veega üks puurkaev Vihtra II (katastri nr 6364, passi nr 4792), mis rajati 

1979. aastal. Puurkaevu projekteeris ja puuris EKE EMV Projekti Büroo. Puurkaevu sügavus on 

55 m ja vett ammutatakse Silur-Ordoviitsiumi veekihist. Puurkaevu tootlikus on 5,4 m3/h. 

Puurkaevul kehtib sanitaarkaitsetsoon 50 m. 2006 rekonstrueeriti pumbajaam, vahetati välja 

sisustus ja paigaldati rauaärastus filter.Pumbajaama seisukord on hea. 

 

Joonis 2. Vihtra küla II pumbajaam. Vaade väljast, hüdrotoor ja rauaärastusseade 

Allikas: Miracon Grupp OÜ foto 

Vihtra külas on reservis puurkaev Vihtra I (katastri nr. 17190 passi nr. puudub). Puurkaev rajamise 

aeg on teadmata. 1999. aastal koostati puurkaevu akt, mille kohaselt on selle sugavus 15,5 m. 

Puurkaev kasutab Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekihi vett. Puurkaevu staatiline veetase on 3,5 m, 

tootlikus on 4 m³/h. Puurkaevul kehtib sanitaarkaitsetsoon 50 m. Puurkaevu akti läbiviimisel 

koostatud analüüside kohaselt vastab vesi joogivee nõuetele, kuid esineb kõrge rauasisaldus. 
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Puurkaevu hoone ja sisustus vajavad rekonstrueerimist ning tarvilik on paigaldada 

rauaärastusfilter. 

Pärnjõe küla varustab veega üks puurkaev (katastri nr. 6337, passi nr. A-556-M), mis rajati 1960. 

aastal. Puurkaevu sügavus on 65 m ja vett ammutatakse Silur- Ordoviitsiumi veekihist. Puurkaevu 

tootlikkus on 10 m³/h. Proovipumpamisel saadi erideebitiks 0,98 m³/h. Puurkaevul kehtib 

sanitaarkaitsetsoon 50 m. Pumpla on renoveeritud 2006. aastal, mille käigus paigaldati ka 

rauaärastusfilter. Pumbajaama seisukord on hea. 

Suurejõe küla varustab veega kaks puurkaevu. Elamurajooni puurkaev (katastri nr. 6647, passi 

nr.3077) varustab seega suuremat osa Suurejõe külast. Puurkaev rajati 1971 aastal. Puurkaevu 

sügavus on 60 m ja vett ammutatakse Siluri-Ordoviitsiumi veekihist. Kahe proovipumpamise 

käigus mõõdeti puurkaevu erideebitiks vastavalt 0,22 ja 0,28 m³/h. Puurkaevul kehtib 

sanitaarkaitsetsoon 50 m. 2006. Aastal pumpla renoveeriti ja paigaldati rauaärastusfilter. 

Pumbajaama seisukord on hea.  

Suurejõe küla põhjaosas paikneb 8-korteriga elamu puurkaev (katastri tunnusega 6626, passi nr. 

2187), mis varustab veega kultuurimaja, kortermaja (aadressiga Vädra mnt 8) ja kolme eramut. 

Puurkaev saadi avaliku sektori valdusesse 2008. aastal, varasemalt oli peremehetu vara. Sügavus 

on 50 m. Proovipumpamisel mõõdeti erideebitiks 1,69 m³/m*h. Paigaldatud uus pump ja 

hüdrofoor, kuid vajalik on täiendav renoveerimine, sest pumpla hoone ja sisustus on 

amortiseerunud.  Puurkaev asub hoone kõrval. Kuna aga põhjavee tase on aastaringselt kõrge, siis 

puurkaevu mantlisuue on tihti vee all ning pinnasevesi satub puurkaevu. Mikrobioloogilised 

näitajad on normi piires. Vee koostises aga esineb ülemäära suur rauasisaldus.  Pumpla seisund on 

mitterahuldav.  

Kadjaste küla varustab veega üks puurkaev, mis rajati 1984. a. Vändra kolhoosi Kadjaste 

elamugruppi. Puurkaevu (katastri nr. 6657, passi nr. 5465) projekteeris ja puuris EKE EMV 

Projekti Büroo. Puurkaevu sügavus on 80 m ja vett ammutatakse Silur-Ordoviitsiumi veekihist. 

Proovipumpamise andmetel on tootlikkusel 12 m³/h ja alandusel 19,7 m on erideebit 0,60 m³/h. 

Puurkaevul kehtib sanitaarkaitsetsoon 50 m. Põhjavesi sisaldab palju rauda ning enne trassidesse 

pumpamist läbib vesi rauaärastusfiltri. Rauaärastusfiltri paigaldus ja pumbamaja rekonstrueerimine 

viidi läbi 2008. aastal. Pumbajaama seisukord on hea. 

Kergu küla varustab veega üks puurkaev. Kergu küla keskuse puurkaev (katastri nr. 6740, passi nr. 

2168), mis rajati 1968. aastal. Puurkaevu sügavus on 55 m ning vee ammutamine toimub Siluri–

Ordoviitsiumi veekompleksi Jaagurahu–Jaani veekihist.Puurkaevu tootlikus on 4 m³/h. 

Pumbajaamas on kasutusel 3-kuupmeetrine hüdrofoor. 

Vastavalt uuringule „Tervisele ohutu joogiveeallika valik Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, 

Kaisma, Koogna, Lavasaaare, Tori ja Tõstamaa valla asulates” on Kergu keskuse puurkaevus raua 
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sisaldus alla 0,05 mg/l. See näitaja on väga hea, arvestades, et Silur-Ordoviitsiumi veekompleksi 

puurkaevudel on tihti probleeme kõrge rauasisaldusega. Ka teised mõõdetud parameetrid (Cl, SO4, 

NH4) vastavad sotsiaalministri kehtestatud määrusele nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”. Ca2+ ja Mg2+ ioonide sisalduse poolest kuulub Kergu 

küla keskuse puurkaevust ammutatav vesi suurenenud karedusega (mõõdukalt kareda) vee hulka. 

Puurkaevul kehtib sanitaarkaitsetsoon 50 m. Puurkaevu hoone ja sisustus on amortiseerunud ja 

vajaksid väljavahetamist. ÜVKA koostamisel ajal toimub Kergu puurkaevu renoveerimine, mille 

käigus korrastatakse pumplahoone ja vahetatakse välja sisustus (sh pump, hüdrofoor, juhtmestik). 

Kaisma küla varustab veega üks puurkaev. Kaisma (Veneküla) puurkaev (katastri nr. 6741, passi 

nr. 4394), rajati 1977. aastal. Puurkaevu sügavus on 60 meetrit ning vee ammutamine toimub 

Siluri–Ordoviitsiumi veekompleksi Jaagurahu–Jaani veekihist. 

Vastavalt uuringule „Tervisele ohutu joogiveeallika valik Pärnu maakonna Are, Audru, Halinga, 

Kaisma, Koogna, Lavasaaare, Tori ja tostemaa valla asulates” on Kaisma keskuse puurkaevus raua 

sisaldus 0,03 mg/l. See näitaja on väga hea, arvestades, et Silur-Ordoviitsiumi veekompleksi 

puurkaevudel on tihti probleeme suure rauasisaldusega. Hetkel on pumbajaamas kasutusel 3-

kuupmeetrine hudrofoor. Puurkaevul kehtib sanitaarkaitsetsoon 50 m. Puurkaevu hoone ja sisustus 

on amortiseerunud ja vajaksid väljavahetamist. ÜVKA koostamisel ajal toimub Kaisma puurkaevu 

renoveerimine, mille käigus korrastatakse pumplahoone ja vahetatakse välja sisustus (sh pump, 

hüdrofoor, juhtmestik). 

 

 
Joonis 4. Kaisma küla pumbajaama hoone ja hüdrofoor 
Allikas: Miracon Grupp OÜ foto  
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Kaansoo küla varustab joogiveega üks puurkaev (katastri nr. 6629, passi nr. M), mille projekteeris 

ja puuris EKE EMV Projekti Büroo 1966. aastal. Puurkaevu sügavus on 60 m ja vett ammutatakse 

Silur-Ordoviitsiumi veekihist. Tootlikus on 9,63 m³/h. Kehtib sanitaarkaitsetsoon 50 m. 2006 

aastal renoveeriti pumpla, paigutati 500 l suurune hüdrofoor ja rauaarastusfilter. Pumbajaama 

seisukord on hea.  

Võidula küla varustab joogiveega üks puurkaev (katastri nr. 12492, passi nr. A-32-M), mille 

projekteeris ja puuris EKE EMV Projekti Buroo 1958. aastal. Puurkaevu sügavus on 74,5 meetrit 

ja vee ammutamine toimub Silur-Ordoviitsiumi veekihist. Puurkaevu tootlikus on 14 m³/h. 

Pumplal on 500 l suurune hüdrofoor. Vajalik on pumpla hoone ja sisemise aparatuuri 

renoveerimine. Pumpla seisund on mitterahuldav. 

Sikana küla varustab veega üks pumbajaam (katastri nr. 6349, passi nr. 2042), mis rajati 1967. 

aastal. Puurkaevu sügavus on 70 meetrit ja vee ammutamine toimub Silur- Ordoviitsiumi veekihist. 

Puurkaevu tootlikus on 5,1 m³/h. Pumplal on 300 l suurune hüdrofoor. Vajalik on pumpla hoone ja 

sisemise aparatuuri renoveerimine. Pumpla seisund on mitterahuldav. 

 
Joonis 5. Sikana küla pumbajaam, välis- ja sisevaade. 
Allikas: Miracon Grupp OÜ foto  
 

Vaki küla varustab joogiveega üks puurkaev (katastri nr. 26226, passi nr. 155), mis rajati 2010 

aastal. Puurkaevu projekteeris OÜ Alversen ja puuris OU Puurvesi. Puurkaevu sügavus on 33 

meetrit ja vee ammutamine toimub Silur-Ordoviitsiumi veekihist. Proovipumpamise andmetel on 

tootlikkusel 3 m³/h ja alandusel 2,5m erideebit 1,20 m³/h. Puurkaevule on paigaldatud 300 l 

hüdrofoor. Veeanalüüside andmetel vastab vesi kehtivatele joogivee nõuetele ja täiendavat 

puhastamist ei vaja. Pumbajaama seisukord on hea. 
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Kirikumõisa küla varustab veega üks puurkaev (katastri nr. 6643, passi nr. 2648), mis rajati 1969. 

Puurkaevu puuris PM Ehitus- ja Montaaživalitsus. Puurkaevu sügavus on 120 m. Puurimisel 

mõõdeti erideebitiks 1,37 ja 2,05 m³/h*m. Puurkaevust ammutatav vesi on keskmise karedusega 

(5 mg-ekv/l). Puurimisel tehtud veeproovides mõõdeti raua sisalduseks 0,1 mg/l. Puurkaevu vett ei 

ole vallavalitsusele teadaolevalt viimastel aastatel analüüsitud. 2010 aastal paigaldati uus suvavee 

pump. Vajalik on pumpla hoone ja sisemise aparatuuri renoveerimine. Pumpla seisund on 

mitterahuldav. 

 

3.4.1.2. Survetõstepumplad ja reservuaarid, veetornid 

Piirkonna ühisveevarustuse süsteemides puuduvad survetõstepumplad ja reservuaarid.  Vändra 

maapiirkondade ühisveevarustuse süsteemides puuduvad ka veetornid.  

 

 

3.4.2. Veepuhastus ja veetöötlusjaamad 

Vihtra II pumbajaamale on paigutatud 2006 septembris Eurowater NSB 60 rauaarastusseade 

tootlikkusega 3,6 m3/h. Filtri rauaärastus toimub toorvee aereerimisel. See tingib raua 

oksüdeerumise ja sadenemise. Tekkinud sade eraldatakse juhtides vesi labi survefiltri. Filtrist 

eemaldatakse sade filtermaterjali läbipesemisega. Filterseadme seisukord on hea ja puhastatud 

joogivesi vastab normidele. 

Joogivee olukord: 

Pärnjõe pumbajaamale on paigutatud 2006 septembris Eurowater NSB 40 rauaarastusseade 

tootlikkusega 2,4 m³/h. Filterseadme seisukord on hea ja puhastatud joogivesi vastab normidele 

raua osas. 

Suurejõe Elamurajooni pumbajaamale on paigutatud 2006 augustis Eurowater NSB 40 

rauaarastusseade tootlikkusega 2,4 m³/h. Filterseadme seisukord on hea ja puhastatud joogivesi 

vastab normidele. 

Kadjaste pumbajaamale on paigutatud 2008 detsembris Eurowater NSB 40 rauaarastusseade 

tootlikkusega 2,4 m³/h. Filterseadme seisukord on hea ja puhastatud joogivesi vastab normidele. 

Kergu külas veepuhastamist ei toimu. 

Kaisma külas veepuhastamist ei toimu. 

Kaansoo pumbajaamale on paigutatud 2006 augustis Eurowater NSB 40 rauaarastusseade 

tootlikkusega 2,4 m³/h. Filterseadme seisukord on hea ja puhastatud joogivesi vastab normidele. 
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Võidula külas veepuhastamist ei toimu ning joogivee rauasisaldus ületab Sotsiaalministri 

määrusega kehtestatut. 

Sikana külas veepuhastamist ei toimu ning joogivee raua ja fluoriidi sisaldus ületab 

Sotsiaalministri määrusega kehtestatut. 

Vaki külas veepuhastamist ei toimu. Looduslik põhjavesi vastab Sotsiaalministri määrusega 

toodud nõuetele. 

Kirikumõisa külas veepuhastamist ei toimu. Puuduvad veeproovide andmed. 

3.4.3. Torustike olukord 

Veetorustikud on rajatud erinevatel aegadel ning nende dokumentatsioon on suures osas kadunud. 

Teadaolevad olemasolevate torustike läbimõõdud on toodud ÜVKA kaartidel. Jargnevalt 

iseloomustatakse luhidalt veetorustike asulate kaupa. 

Vihtra II pumbajaam, rajati 1979. aastal ning tõenaoliselt ehitati samal ajal ka valdav osa 

torustikust. Peamiselt kasutati 80 mm ja 65 mm läbimooduga malmtorusid ning 60 mm 

läbimõõduga raudtorusid. Hiljem on toimunud torustiku renoveerimine (seal, kus torustikus on 

esinenud ulatuslikke lekkeid) ja torustiku minimaalne laiendamine PELM torudega. Kokku on 

veetorustiku pikkus ca 2000 m. Piirkonna ametnike andmetel on veekadu alla 1%. 

Pärnjõe veetrassid on rajatud valdavalt 1980-datel. Veetorustike rajamiseks on kasutatud 80 ja 

100 mm läbimõõduga malmtorusid ning ka 60mm läbimõõduga raudtorusid. Pumplast koolimajani 

minev trass on rajatud 1995. aastal läbimõõduga 110 mm. Kokku on veetorustiku pikkus ca 900 m. 

Vaatamata torustiku suhteliselt kõrgele vanusele on veekadu alla 1%. 

Suurejõe külas on ühisveevarustus on rajatud vaid põhjapoole Pärnu jõge. Elamurajooni 

pumbajaam rajati 1971. a. Tõenaoliselt langeb torustiku rajamine samasse aega. Hiljem on 

torustikku renoveeritud üksikutes loikudes, kus on esinenud probleeme leketega. Renoveerimisel 

on olemasolevad malmtorud asendatud PELM torudega (Mustaru tee 1 ja Vandra mnt 2 asuvate 

elamute vahel ning Vandra mnt 9 ja Priidu tn 3 elamute vahel). Pumbajaamast kortermajadeni 

minev toru on läbimõõduga 80 mm, materjal malm. See on kõik, edasised andmed puuduvad 

veetorustiku kohta.   

Suurejõe põhjaosas paiknevast pumbajaamast, mis varustab veega kultuurimaja, kortermaja ja 

kolme eramut valjuvad 50 mm labimooduga torud. Kokku on veetorustiku pikkus ca 1750 m. 

Hinnanguline veekadu on 7%. 

Kadjaste küla pumbajaamast Kadjaste ridaelamuni kulgeb 1991. rajatud 80 mm läbimõõduga 

malmtoru. Saare, Westwalli ja Murru katastriuksusteni ulatuvad torud on rajatud 1970-datel. 

Pumplast lääne poole jäävad eramud on ühisveevärgiga liidetud 1980-datel aastatel. Osalt on 
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torusid väljavahetatud 40 mm läbimõõduga PELM torude vastu. Kokku on veetorustiku pikkus ca 

700 m. 

Kergu külas on olemasoleva veevorgu pikkus ~1300 m. Kasutusel on 50 mm diameetriga 

malmtorud. Kergu veevõrk on enamuses rajatud 1960ndate lõpul. 2004. aastal teostas OÜ Vändra 

MP ühisveevärgi renoveerimise, mille käigus paigaldati 190 meetri ulatuses olemasolevate 

malmtorude sisse 25 mm läbimooduga PVC torud. 

Kaisma külas on olemasoleva veevorgu pikkus ~1500 m. Kasutusel on 110 mm ja 80 mm 

diameetriga malmtorud. Alates 1987. aastast, kui teostati projekt „Kaisma kolhoosi elamukvartali 

tehnovõrgud”, ei ole veevärgi arendamiseks investeeringuid suunatud. Kuna malmtorude 

kasutusaeg on enamasti vahemikus 30-50 aastat tähendab see, et veetorustiku kasutusaeg hakkab 

läbi saama. 

Kaansoo küla pumbajaam rajati 1966. Pumplast Mudiste-Suure-Jaani-Vändra mnt. alt esimese 

majani rajatud malmtoru on 80 mm diameetriga. Tõenäoliselt rajati koos pumplaga. Edasi 

põhjapoole on 1980-datel paigaldatud 50 mm diameetriga PELM toru. Kokku on veetorustiku 

pikkus ca 350 m. Veekao suuruseks hinnatakse kuni  9%. 

Võidula küla pumbajaam rajati 1959. Tõenaoliselt langeb torustiku rajamine samasse aega. 

Pumbajaamast Võidula tn 1 katastriüksuseni minev toru on läbimõõduga 80 mm, materjal malm. 

Rousa-Karu maantee äärde jäävaid eramuid varustatakse 50 mm läbimõõduga malmtorudega. 

Kokku on veetorustiku pikkus ca 300 m. Vaatamata torustiku kõrgele vanusele on hinnanguline 

veekadu ainult 1%. 

Sikana küla pumbajaam rajati 1967. Tõenäoliselt langeb torustiku rajamine samasse aega. 

Veetorude läbimõõt on 50 mm, materjal malm. Kokku on veetorustiku pikkus ca 150 m. 

Vaatamata torustiku kõrgele vanusele puudub Sikana külas veekadu. 

Vaki külas on veetorud rajatud 1980-datel aastal. Nende seisukord on rahuldav. Koos 

puurkaevu rajamisega paigaldati 56 m torustikku. Kokku on veetorustiku pikkus ca 900 m. Torude 

materjal on PELM ning labimoodud De 63 ja De 40. Eramute sisendid on läbimõõduga De 32 ning 

kortermajadel De 40. 

Kirikumõisa veetorud on taielikult rajatud 2008. aastal ja nende seisukord on hea.Kõik 

veetorud on 40 mm läbimõõduga ja valmistatud PELM-ist. Kokku on veetorustiku pikkus ca 100 

m. Hinnanguline veekadu jääb piirkonnas alla 1%. 
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3.4.4. Joogivee kvaliteet 

Vihtra külas teostati 2006. aasta mais joogivee keemilised süvaanalüüsid. Mõõdetud näitajatest ei 

ületanud ükski Sotsiaalministri määruses „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid“ toodud piirnorme. Viimase joogiveeanalüüsi tulemuste kohaselt vastavad koik 

mõõdetud näitajad määruses kehtestatule. Vihtra küla ühisveevärgi vesi vastab igati nõuetele. 

Pärnjõe külas teostati 2006. aasta mais joogivee keemilised süvaanalüüsid. Seal mõõdetud 

näitajatest ületas fluoriidi sisaldus Sotsiaalministri määruses toodud piirnorme. Viimasel kahe 

aasta joogiveeanalüüside tulemustel sisaldab joogivesi ülenormatiivset fluoriidi, teised näitajad ei 

ületa piirväärtusi. Pärnjõe küla ühisveevärgi vesi ei vasta nõuetele kõrge fluoriidisisalduse tõttu.  

Suurejõe külas teostati 2006. aasta mais joogivee keemiline süvaanalüüs. Seal  mõõdetud 

näitajatest ei ületanud ükski Sotsiaalministri määruses  toodud piirnorme. Täna vastavad kõik 

viimase kahe aasta jooksul mõõdetud näitajad määruses kehtestatule. Suurejõe küla ühisveevärgi 

vesi vastab igati nõuetele. 

Kadjaste külas läbiviidud joogivee analüüside tulemuste kohaselt vastab joogivesi Sotsiaalministri 

määruse normidele. Erandiks on 2008. aasta septembris mõõdetud ülenormatiivne rauasisaldus. 

Kadjaste pumplale paigaldati rauaärastusfilter 2008.a. detsembris ning pärast seda ei ole 

rauasisaldus ületanud piirväärtusi. Kadjaste küla ühisveevärgi vesi vastab igati nõuetele. 

Kergu külas teostati 2008. aasta septembris joogivee keemilised süvaanalüüsid. Seal mõõdetud 

näitajatest ei ületanud ükski Sotsiaalministri määruses toodud piirnorme. Viimase tava-analüüsi 

tulemuste kohaselt ületavad norme mikrobioloogilised näitajad (varasemad mõõtmised seda ei ole 

näidanud). Puurkaevust on võetud kordusproovid, mille tulemused ei ole selgunud. Kui seal samuti 

esineb bakteriaalset reostust on vajalik puurkaev läbi pesta ning kui olukord ei parane tuleb 

teostada uuringud leidmaks reostuse põhjus ja meetodeid selle kõrvaldamiseks. Kindlasti tuleb 

omavalitsusel olevatest veekvaliteedi andmetest teavitada Terviseametit. Kergu küla ühisveevärgi 

vesi võib olla bakteriaalselt reostunud. 

Kaisma külas teostati 2009. aasta juunis joogivee keemilised süvaanalüüsid. Seal mõõdetud 

näitajatest ei ületanud ükski Sotsiaalministri määruses toodud piirnorme. Viimase tava-analüüsi 

tulemused on normis. Kaisma küla ühisveevärgi vesi vastab nõuetele. 

Kaansoo külas teostati 2006. aasta mais joogivee süvaanalüüs. Seal mõõdetud näitajatest ületas 

rauasisaldus Sotsiaalministri määruses toodud piirnorme (mõõdeti 400 μg/l, kuid norm on 200 

μg/l). Viimasel kahe aasta joogiveeanalüüside tulemuste kohaselt ei ole probleeme ülenormatiivse 

rauasisaldusega (2006 augustis paigaldati rauaärastusseade). 2009. aastal mõõdeti aga 

ülenormatiivne ammooniumlämmastiku (NH4-N) sisaldus. Kui NH4-N sisaldus ületab piirväärtust 

ka tulevikus tuleb paigaldada rauaärastusseadmesse Novico filtermaterjal, mis aitab siduda NH4-

N. Ülejaanud mõõdetud parameetrid vastavad määruses toodud nõuetele. 
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Kaansoo külas esines 2009 augustis ülenormatiivset ammooniumlämmastiku. 

Võidula külas labiviidud joogivee analüüside tulemuste kohaselt ei vasta joogivesi Sotsiaalministri 

määruses toodud normidele üldraua sisalduse osas. Sellist vett on lubatud tarbijatele pakkuda alla 

2000 tarbijaga asulates kuni 01.01.2013 aastani. Võidula küla ühisveevärgi vesi ei vasta nõuetele 

kõrge raua sisalduse tõttu. 

Sikana külas läbiviidud joogivee analüüside tulemuste kohaselt ei vasta joogivesi Sotsiaalministri 

maaruses toodud normidele üldraua ja fluoriidi sisalduse osas. Sikana küla ühisveevärgi vesi ei 

vasta nõuetele kõrge raua ja fluoriidi sisalduse tõttu. 

Vaki küla puurkaev rajati 2010 mais. Puurimise järgselt läbiviidud keemiliste analüüside tulemuste 

kohaselt on joogivesi vastav määruse parameetritele täielikult. Vaki küla ühisveevärgi vesi vastab 

nõuetele. 

Kirikumõisa pumpla anti vallale 2010 aastal ning puudub info seal läbiviidud veeproovide 

andmetest. Eeldatavasti esineb ülenormatiivset rauasisaldust, mis on tavaline Silur-Ordoviitseumi 

põhjaveekompleksile. 

 

 

3.4.5. Ühiskanalisatsiooni objektid 

3.4.5.1. Kanalisatsioonitorustikud 

Kanalisatsioonitorustikud on rajatud erinevatel aegadel ning nende dokumentatsioon on suures 

osas kadunud.  

Järgnevalt iseloomustatakse lühidalt veetorustike asulate kaupa. 

Vihtra külas on kanalisatsioonitorustikud rajatud valdavalt 1980-datel aastatel. Kasutusel on kaks 

ülepumplat, millest lähtuvad survekanalisatsiooni trassid. Kanalisatsioonitrasside kogupikkus on ca 

1600 m, millest survekanalisatsiooni on 473m. Lõunapoole survekanalisatsiooni trass Jõesuu tee 

17 ja Jõesuu tee 8 asuva katastriüksuste vahel renoveeriti 2005 aastal. Sinna paigaldati 160 mm 

läbimõõduga toru. Teistel lõikudel ei ole teada torude materjal ega läbimõõt. Torustik on 

amortiseerunud ning vihmade korral tungib sadevesi kanalisatsioonitorudesse suurendades nii 

puhasti hüdraulilist koormust. 

Pärnjõe külas on kanalisatsioon rajatud valdavalt 1980-datel aastatel. Peamiselt on kasutatud 200 

ja 250 mm läbimõõduga asbesttorusid. Kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ca 1900 m, millest 

1700 on isevoolset kanalisatsiooni. Ühe ülepumpla ja survekanalisatsiooni toruga juhitakse 

tekkinud reovesi puhastisse. Lõunapoolses osas laienevad kanalisatsioonitorustikud väljapoole 
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reoveekogumisala piire. Torustik on amortiseerunud ning vihmade korral tungib sadevesi 

kanalisatsioonitorudesse suurendades nii puhasti hüdraulilist koormust. 

Suurejõe külas on kanalisatsioon rajatud valdavalt 1980-datel aastatel. Ühiskanalisatsiooniga on 

hõlmatud ainult põhjapool Pärnu jõge paiknevad elamud. Kanalisatsioonivõrgus on kaks 

ülepumplat, mis pumpavat reovett kõrgemale (survekanalisatsiooni ei ole). Kanalisatsioonitrassi 

kogupikkus on ca 800 m. Kasutusel on 150mm läbimõõduga asbesttsement torud. Reovee 

vooluhulkasid ei ole mõõdetud ning torude seisukord ei ole teada. 

Kadjaste külas on kanalisatsioon rajatud valdavalt 1980-datel aastatel. Kasutusel on 110 ja 150 

mm läbimooduga asbesttsement torud. Kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 950 m. Kogu 

kanalisatsioonivõrk on isevoolne. Vahetult enne reoveepuhastit on ülepumpla, reovee puhastisse 

suunamiseks. Reovee vooluhulkasid ei ole mõõdetud ning torude seisukord ei ole teada. 

Kergu külas on hetkel ühiskanalisatsiooni ühendatud kaks korterelamut ning üks 8 korteriline 

ridaelamu kokku 32 korteriga. Kanalisatsioonisüsteem on taielikult renoveeritud 2004. aastal OÜ 

Vandra MP poolt. Kanalisatsioonitrassi pikkus on 430 m. Kanalisatsioonitrassi ehitamisel on 

kasutatud 160 mm läbimõõduga torusid. Reovesi puhastatakse 2004. aastal rajatud Bioclere BK 80 

tuupi puhastis. 

Kaisma külas hetkel ühiskanalisatsioon puudub. Kanalisatsioonisüsteem on rajatud 1980-date 

aastate lõpul ühe 8 korterilise ridaelamu tarbeks, kuid enam ei tööta. 

Kaansoo külas on kanalisatsioon rajatud valdavalt 1980-datel aastatel. Kanalisatsiooniga on 

liidetud 4 kortermaja. Kasutusel 150 mm läbimõõduga asbesttsement torud. Kanalisatsioonivõrgu 

kogupikkus on ca 600 m. Sellest ca 350 on isevoolset kanalisatsiooni ning ca 375 m pikkuse 

survetrassiga juhitakse kogutud reovesi puhastisse. Survetrass on rajatud 2005 aastal, labimõõt 160 

mm. Reovee vooluhulkasid ei ole mõõdetud ning torude seisukord ei ole teada. 

Võidula külas ühiskanalisatsioon puudub. 

Sikana külas ühiskanalisatsioon puudub. 

Vaki külas ühiskanalisatsioon puudub. 

Kirikumõisa külas on kanalisatsioonitorustik rajatud 1970 aastal. Kogu kanalisatsioon on 

isevoolne. Kanalisatsioonitrassi kogupikkus on ca 200 m. Reovee vooluhulkasid ei ole mõõdetud. 

Torude seisukord on eeldatavasti rahuldav. 2008 rajati reovee ülepumpla ja reoveepuhasti. 

 

 



 

 

 

Vändra valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kuni aastani 2020 

 

61 

 

 

3.4.5.2. Reoveepumplad 

Järgnevas tabelis on toodud vallas paiknevad reoveepumplad. Enamus neist on renoveeritud 1998. 

aastal toimunud ulatusliku kanalisatsiooni renoveerimistööde käigus. Nende seisukorraks on 

märgitud rahuldav, sest tulevikus oleks vaja ehituslike osade renoveerimist. Kadjaste, Kaansoo ja 

Vihtras Jõesuu tee 17 asuvad reoveepumplad on rajatud või renoveeritud selle kümnendi jooksul 

ning nende seisukord on hea. 

Tabel 3.4.5.2.1. Vändra maapiirkonna reoveepumplad 

 

 

3.4.5.3. Sadevee kanalisatsioon 

Sademevee  kogumine Vändra maapiirkondades puudub. Selleks ei ole ka vajadust, kuna 

puuduvad ulatuslikud sillutatud alad, kus sademevee äravool oleks takistatud. Sademevesi 

juhitakse maaparandussüsteemi või lastakse imbuda pinnasesse.  
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4. Ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine 

4.1. Vändra alev 

Investeerimisprojektid on kavas realiseerida EL Ühtekuuluvusfondi toel. Eeldatav ehituse algus on 

2010.a. Kuna osadel tänavatel tuleb torustike ehitus teostada varem, on investeeringud jaotatud 

ajaliselt kaheks – lähiaja investeeringuteks ja põhiinvesteeringuteks.  

 

Tabel 4.1.1. 2008- 2009.a. teostatud investeeringute maksumus      

INVESTEERINGUD   (2008-2009.a.) Ühik Kogus 1000 kr 
Rahastus-

allikad * 

 

Veevarustus 

    

 

Torustike ehitus Jaama tänavatel km 0,40 1 200  

     

Kanalisatsioon     

Torustike ehitus Kalda ja Jaama tänavatel km 0,79 2 370  

Reoveepumpla PJ14 ehitus   400  

     

Maksumus kokku   
3 970 

KIK, KOV 

* KIK - SA Keskkonnainvesteeringute keskus 

  KOV - Kohalik omavalitsus 

 

Tabel 4.2.2. Põhiinvesteeringute maksumus 

 

PÕHIINVESTEERINGUD   (2010-2019.a.) 
Ühik Kogus 1000 kr 

Rahastus-

allikad * 

 

Veevarustus 

    

Torustike ehitus km 6,37 19 110  

Torustike taastamine km 3,32 9 960  

Täiendava pumba paigaldus survetõstepumplasse 

(tuletõrjepump) 

  60  

      

Kanalisatsioon      

Torustike ehitus km 8,43 25 290  

Torustike taastamine km 2,74 8 220  
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Pumplate PJ9, PJ12, PJ13, PJ15, PJ16 ja PJ17 ehitus ning 

pumplate PJ1, PJ2, PJ3 ja PJ6 kaugvalve rakendus 

  2 500  

      

Reoveepuhastusseadmete parendus ning muda 

komposteerimisväljaku ehitus 

 

  8 200  

Maksumus kokku   73 340 ÜKF, KIK, 

KOV * 
*  ÜKF-  Ühtekuuluvusfond 

   KIK - SA Keskkonnainvesteeringute keskus 

   KOV -- Kohalik omavalitsus 

 

Tabelites toodud hinnangulised maksumused põhinevad 2007.a. hinnatasemel. Esitatud 

maksumused ei sisalda käibemaksu. 

Põhiinvesteeringute maht sõltub Vändra Alevivalitsuse võimalustest projekti rahastada. Projekti 

omaosaluse suurus ning investeeringute maht täpsustatakse käesoleval ajal OÜ Europolis 

koostatava ÜKF rahastustaotluse ja teostatavusuuringu käigus. 

 

 

4.2. Järvakandi alev 

4.2.1. Veevarustussüsteemide rekonstrueerimine 

Olemasolevale veetöötlusjaamale, mis valmis 2002. aastal, ehitatakse rauaeraldusfiltrite süsteem 

kvaliteetse joogivee tagamiseks. Järvakandi praegune veetöötlusjaam on saanud tänu 

rekonstrueerimistöödele rahuldavasse töökorda. Joogivee kvaliteet on oluliselt paranenud, kuid 

endiselt on probleemiks oksüdeeritavuse näitajad. Selle näitaja normi viimiseks tuleb 

veepuhastusjaamas kasutada alternatiivset puhastusviisi. See tähendab olemasoleva filtrisüsteemi 

põhjalikku rekonstrueerimist või sobilikuma lahendusega filtrisüsteemi vastu väljavahetamist. 

Ülal kirjeldatud tegevuste osas pole alternatiivsete lahenduste täiendavat analüüsi peetud 

otstarbekaks. Erinevaid lahendusvariante kaaluti aga teise puurkaev-veetöötlusjaama rajamise osas. 

Alternatiividena käsitleti seejuures olemasoleva puurkaevu põhjalikku rekonstrueerimist või uue 

rajamist strateegiliselt teise kohta. 

Riskide maandamiseks veega varustamise tagamisel tuleb rajada teine puurkaev-veetöötlusjaam. 

Järvakandi vallas on olemas teine puurkaev, mis asub täna kasutuses oleva veetöötlusjaama 

läheduses, kuid pole igapäevaselt kasutatav puuduste tõttu vee kvaliteedis ja tehnilises toimivuses. 

Nimetatud puurkaev on tänasel päeval kasutatav reservkaevuna katkestuste korral veetöötlusjaama 

töös, kuigi selle seadmed on tugevasti amortiseerunud (manteltoru on katki), puudub 
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veepuhastamise süsteem ja puudub nõutav sanitaartsoon (asukoht elumajade ja tiheda liiklusega 

tänava vahetus läheduses). 

Analüüsi tulemusena leiti, et põhjendatum on kvaliteetse vee tootmise ja vee strateegilise 

kättesaadavuse argumentidest lähtuvalt ehitada uus puurkaev alevi põhjapoolsesse osasse Tallinna 

mnt 13 piirkonda. Lisaks asukohaeelisele on nimetatud variant eelistatav ka finantsiliselt, kuna 

piirkonna vesi on kvaliteetsem ja vajab vähem töötlemist. Uue veepuhastusjaama rajamiseks 

sobilik piirkond on Energia tänava alguse piirkond Tallinna mnt ääres ja üle maantee asuv Mäe ja 

Kalevi tänava vaheline ala. Selles piirkonnas on tehniliselt lihtne lahendada uue jaama 

veetrassidega ühendamise probleemid ning liitumispunkt Eesti Energiaga asub samuti vahetus 

läheduses. Uut veepuhastujaama hakkaks elektrienergiaga varustama  teine kõrgepingeliin, mis 

tagaks alevi veevarustuse olemasolevat jaama varustava elektriliini rikete korral.  

Uue veehaarde asukoht on valitud varem selle koha vahetus läheduses töötanud puurkaevude 

headest veeomadustest lähtuvalt, samuti on kohavalikul kasutatud Geoloogiakeskusest saadud 

sellekohast informatsiooni. Tänaseks on sealsed kaks endist puurkaevu tamponeeritud, sest 

nõukogude ajal ehitati kaevude kohale klaasitehase uus toiteliin (kõrgepinge, 110 kV). Liini all ei 

olnud võimalik kraanaga enam pumbavahetust ega hooldustöid teostada ja selle tõttu kaevud 

tamponeeriti. Järvakandi reoveekogumisalal on mõistlik kahe puurkaevu olemasolu, see tagab 

avariide korral ühisveevärgi toimimise. Uude jaama on planeeritud ka autonoomne toide 

avariigeneraatorilt. Uue jaama valmides on võimalik vana jaama filtrisüsteem rekonstrueerida, et 

viia sealne vesi vastavusse tervisekaitse nõuetega. Kahe jaama olemasolu tagab ühe jaama avarii 

puhul teisest suunast tiheasustusala joogiveega varustamise võimaluse, mis senini puudus. Viimase 

kaheksa aasta jooksul on olnud kaks sellist veeavariid, kus kogu Järvakandi elanikkond on jäänud 

enam kui 36-ks tunniks joogiveeta. Igal aastal on olnud lisaks vähemalt poolepäevaseid 

veevarustuse katkestusi, mis häirivad nii elanikkonda kui nelja meie alevis tegutsevat 

toitlustusettevõtet ning tootmisettevõtteid. 

Uue veetöötlusjaama seadmete tarnimiseks ja vajalike tööde teostamiseks on võetud 

hinnapakkumine Filter AS-ilt. Hinnapakkumine koos spetsifikatsiooniga on esitatud käesoleva 

uuringu lisana. Pakkumise järgi oleks maksumus 2,52 miljonit krooni (ilma käibemaksuta). 

Pakkumises kirjeldatud tegevustele lisanduvad puurkaevu puurimise ja manteltoru maksumused, 

mistõttu uue veetöötlusjaama kuludeks kokku on kalkuleeritud 2,8 miljoni kroonini. 

Järvakandi olemasoleval reoveepuhastil on piisavalt võimsusevaru kogu alevi liitmiseks, see on 

sellisena projekteeritud, et puhasti rahuldaks kogu alevi vajadused. Kuna alevi põhjaosas tuleb 

niikuinii torustik välja ehitada, siis on otstarbekas selle kohene ühendamine alevi tsentraalsesse 

võrku. Ehitajate hinnangul on ühtne süsteem mõistlik. Alevi põhjaosasse on üldplaneeringu 

järgselt planeeritud 10 kinnistuga elamuala. Käesoleva projekti käigus on arvestatud ka nende 



 

 

 

Vändra valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kuni aastani 2020 

 

65 

 

 

kinnistute liitumisvõimalusega. Oluline on ka see, et ühtselt toimiv süsteem on töökindlam ja 

lahendus odavam kui mitme eraldi väiksema süsteemi haldamine. 

Teine olemasolev puurkaev, täna reservkaevuna kasutuses olev, tuleb tamponeerida. 

Projekti raames on kavas juurde ehitada 5040 m uut veetorustikku ning renoveerimist vajab veel 

200 m veetorustikku, et asula oleks 100% kaetud ühisveevärgiga. Rajatavad veetorustikud 

sisaldavad 1490 m ulatuses lõike, mille tulemusena ehitatakse välja ringvoolsed 

veevarustussüsteemid Karbiküla, Põllu ja Rahnu tänava põhjapoolses piirkonnas. Väiksema 

tarbimisega perioodidel suure läbimõõduga torustikes on väga aeglane vee liikumine, millest 

tulenevalt on tunda joogiveel kergelt ebameeldivat lõhna. Lisaks ei ole võimalik tulekahju korral 

saada piisavalt veehulka kustutustöödeks. 

Korrastatakse või ehitatakse kokku viis tuletõrje veevõtukohta. 

 

 

4.2.2. Veevarustuse parendamise alternatiivide võrdlus 

4.2.2.1. Lähtesituatsioon 

Järvakandi alevi veevarustussüsteem saab oma toorvee puurkaevudest, millised ammutavad oma 

vee põhiliselt Siluru veekompleksi erinevatest veekihtidest. Toorvesi ei vasta joogiveele 

esitatavatele kvaliteedinõuetele liigse raua-, sulfaatidesisalduse ning väävelvesiniku tõttu. Toorvesi 

vajab töötlemist. 

OÜ Järvakandi Kommunaal koos vallavalitsusega on teinud orienteeruva  hinnapäringu  

olemasoleva Nõlva puurkaevu veekäitlusseadme väljavahetamiseks AS-lt Filter ning võrdluseks ka 

uue veetöötlusjaama rajamiseks. Uue veetöötlusjaama puhul tuleb puurida ka uus kaev sügavusega 

ca 80 m (maksumusega ca 160 000.- kr). 

Arvestades olukorda, kus Nõlva puurkaevu vesi ja Siluri veekompleksi Adavere-Raikküla veekihi 

erinevad osad võivad olla saastunud, on soovitav Järvakandi alevi ühisveevarustuse jaoks puurida 

uus puurkaev ja paigaldada puhastusseadmed selliselt, et oleks tagatud raua, sulfaatide ning 

väävelvesiniku eraldamine ning kvaliteedinõuetele vastava joogivee tootmine. 

Järvakandi Nõlva puurkaevu PK 5 (aadress Ülase tn 2) tehnilised parameetrid on toodud järgnevas 

tabelis. 
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Tabel 4.2.2.1.1. Järvakandi olemasoleva puurkaevu tehnilised parameetrid 
Näitaja Järvakandi Nõlva 

puurkaev PK5 

Puurkaevu nr 10675 (5) 

Valdaja OÜ Järvakandi Kommunaal 

Sügavus (m) 70 

Kasutatav veekompleks 

ja veekiht 

S1 Adavere-Raikküla 

veekiht 

Puurimisaeg 1992 

Deebit (l/s)  

Puurkaev-pumpla 

tehniline olukord 

Rahuldav 

Veepuhastusseade Paigaldatud 

rauaeraldusfilter ja 

regenereerimissüsteem 
kaaliumpermanganaadiga 

Keskmine veevõtt puurkaevust  ca 109 m³/d. 

Siluri veekompleksi Adavere-Raikküla veekihile 17-70 m sügavusel on omane kõrgenenud raua, 

sulfaatide ja väävelvesiniku sisaldus. Nõlva puurkaevust võetud veeproovides on rauda keskmiselt 

0,6 mg/l, sulfaate > 150 mg/l. Kuna veevõtt kaevust on aastate jooksul olnud ebaühtlane, on ka vee 

keemiline koostis pidevalt muutunud, mis on ilmselt seotud vettandvate kivimite eripäraga ning 

veevõtu muutumisega, s.t. erineva veevõtu puhul on töötanud erinev veekihi osa. Eriti suured 

muutused on märgatavad aastast 1999.a., kui veevõtt kaevust suurenes. 

Suurema veevõtu korral on kaevu veetaseme alanemine suurem ning see võis põhjustada 

kivimilõhedest pärineva sulfaatiderikkama vee sissetõmbamist. 

Raua ning väävelvesiniku eraldamiseks paigaldati 2004.a. puurkaevu hoonesse rauaeraldusfiltrite 

süsteem MN 3672. Filtritäite regenereerimiseks lisatakse uhteveele kaaliumpermanganaati, mis 

omakorda parandab ka oksüdatsiooniprotsessi. 

Enne puhastatud vee alevi veevõrku juhtimist on paigaldatud 100 m³ kogumismahuti. 

Filtrite uhtevesi juhitakse reeglina kanalisatsiooni, kuid ilmselt on süsteemis tekkinud tehnilised 

probleemid, mis on põhjustanud mingi osa uhtevee sattumise kogumismahutisse ja puurkaevu. 

Sellele viitab juba 2004.a.veetorustikust ja tarbija juurest võetud veeproovides oksüdeeritavuse 

mitmekordne suurenemine võrreldes perioodiga enne rauaeraldusfiltrite paigaldamist: märtsist 
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1992- märtsini 2004.a. oli keskmine oksüdeeritavus 2,66, kuid juba maikuul 2004 oli vastav näitaja 

6,8 mgO2/l. Samal ajal veetorustikust võetud näitaja oli 7,8 ning tarbija kraanist 7,3 mgO2/l.  

Olukord pole aastatega paranenud ning nüüd juba ka peale veepuhastusseadet 09.02.201.a. võetud 

veeproovide analüüsitulemused ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele nii oksüdeeritavuse (6,9 

mgO2/l) kui ka rauasisalduse osas (0,28 mg/l). 

Ilmselt on orgaanilise aine sisaldusest tuleneva oksüdeeritavuse kõrge tase seotud pinnavee 

mõjuga, mis pääseb puurkaevu, kas  

- tööstusterritooriumilt, 

- lekkivast kanalisatsioonisüsteemist. 

- eramute aedadest ja peenramaadelt, 

- Tupiku prügilast, 

- alevist ida poole jäävast Nõvasoost või mujalt.  

Eriti on vee kvaliteedi halvenemist märgata suurveeperioodil. 

Põhjavesi on puurkaevu piirkonnas kaitsmata, kuna liivast ja kruusast koosneva pinnakatte paksus 

on ainult 2,8 m ning puurkaevu rajamisel on „kokku hoitud“ ja tehtud suhteliselt lühike manteldus, 

ca 17 m, mis ei takista pinnavee sattumist puurkaevu ja põhjavette paelõhede kaudu. 

Kuna permanganaate hapnikutarve (PHT) iseloomustab eelkõige vee saastumist kergesti 

oksüdeeruvate orgaaniliste ainetega, siis võib vee kõrge oksüdeeritavuse põhjuseks olla ka 

puurkaevu enda tehniline seisund (näiteks torutaguse isolatsiooni halvenemine vms). 

On ilmne, et: 

- Nõlva puurkaevule paigaldatud puhastusseade ei taga nõutavat joogivee kvaliteeti, 

- Seade on paigaldatud tehniliselt ebakvaliteetselt, mis on põhjustanud puurkaevu vee 

kvaliteedi halvenemise 

Vajalik oleks teha järgmist: 

- Kogu Nõlva süsteemi suuremahuline rekonstrueerimine, sealhulgas puurkaevu puhastamine 

ja veeandvuse uuring, 

- Uue veekäitlusseadme paigaldamine, kui kaevu veeandvus osutub piisavaks, 

- Uue puurkaevu puurimine ja puhastusseadmete paigaldamine, 

- Nõlva puurkaevu reservi jätmine. 

- Nõlva-Kooli tn ristmikul asuva puurkaevu likvideerimine. 

Nõlva puurkaev tuleks jätta reservi alles peale uuringuid, mis peavad selgitama puurkaevu 

veeandvuse ja tehnilise seisukorra, olemasolevate puhastusseadmete tehnilise seisukorra ja 

võimaliku veesaaste tekkepõhjused kogumismahutis ning kaevus tehnoloogilistest seadmetest. 
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4.2.2.2. Vee kvaliteet 

Käideldud ja alevi veevõrku pumbatav vesi peab vastama 98/83/EC joogivee direktiivis 

kehtestatud nõuetele ning sotsiaalministri määruse nr 82, 31.07.01 Joogivee kvaliteedi-ja 

kontrollnõuded ning analüüsimeetodid nõuetele. Lisaks, arvestades torustike võimalikku mõju vee 

kvaliteedi muutusele raua osas, on  maksimaalne lubatud rauasisaldus puhastatud vees 0,05 mg/l.  

Puhastatud vees tuleb tagada järgmistest piirnäitajatest kinnipidamine: 

-  ammoonium     0,5  mg/l 

- pH      6,5-9,5 

- mangaan     0,05  mg/l 

- kloriidid     250   mg/l 

- fluoriid                1,5  mg/l 

- nitrit      0,5  mg/l 

- nitraat      50  mg/l 

- permanganaate hapnikutarve (PHT)             5                  mgO2/l 

Arvestada tuleb ka kõiki ülejäänud joogivee kvaliteedinõudeid. 

Eesti Geoloogiakeskus uuris 2004 aastal Järvakandi Nõlva puurkaevu ning esitas mitmeid 

omapoolseid ettepanekuid, milliseid võiks edaspidi renoveerimisprojektide koostamisel arvestada. 

Veevarustusprobleemide lahendamisel soovitatakse võimaluse korral kasutada alternatiivset 

veevarustusallikat olemasolevale, s.o. veevõttu näiteks Siluri veekompleksi Jaagarahu-Jaani 

veehorisondist, mille põhipuudus on kõrgendatud rauaühendite sisaldus, kuid raua eraldamine ei 

ole kulukas ega tehniliselt keerukas. 

Võimaluse korral soovitatakse rajada erinevate puurkaevude veesegamissüsteeme, kuid selleks on 

vajalik täiendavate mahutite  ja segamissüsteemi ning vähemalt 2 erinevast veehorisondist vett 

saava puurkaevu olemasolu. 

Järvakandi alevis on soovituslikuna välja toodud uue puurkaevu rajamine. 

 

 

4.2.2.3. Veevarustussüsteemi korrastamine 

Järvakandi alevi veevarustussüsteemi korrastamiseks on üheks peamistest tegevustest veeallika 

korrastamine või uue rajamine. 

Tehnilis-tehnoloogilistest lahendustest on arvestatavad kaks peamist: 

1. Nõlva puurkaevu (Ülase tn 2) ja veekäitlussüsteemi rekonstrueerimine, s.h. arvestades 

vajadusel vee desinfitseerimissüsteemi paigaldamisega, 
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2. Uue puurkaevu rajamine Mäe tn ja Tallinna mnt piirkonda jätkuvalt riigi omandis kuid 

valla poolt munitsipaliseeritavale maatükile 

Veevarustusallika korrastamisel või rajamisel on soovitav, et puurkaev, II astme pumpla ning 

veetöötlus paikneksid ühes hoones (veetöötlusjaam), mis tagaks süsteemi lihtsama hoolduse, 

samuti keskkonnaohutuse ning lihtsustaks  pideva järelevalve tegemist. 

Uue puurkaevu rajamine Mäe ja Tallinna mnt piirkonda looks võimalused Järvakandi alevi 

reoveekogumisala põhjapoolsemate kinnistute liitumiseks alevi ÜVK süsteemiga, ühtlasi tagaks 

stabiilsema veevarustuse ja –jaotuse alevis ning väldiks alevi veeta jäämist Nõlva puurkaevu avarii 

korral. Olemasolevat Nõlva-Kooli ristmikul asuvat avariiohtlikku puurkaevu ei tohiks alevi 

ühisveevarustussüsteemi toiteks üldse kasutada, kuna vesi võib torustikku reostada. 

ÜVK arengukava näeb samuti ette uue torustiku rajamise alevi põhjaossa ja uus 

veekäitluskompleks oleks selle üheks eelduseks. 

Tuletõrje veevõtukohad: 

-  tuletõrjehüdrandid on paigaldatud Tallinna mnt kesk-ja lõunaossa, Nõlva, Uus. Pargi, Papli 

ja Põllu tänavatele ning 1.mai ja Vabaduse tänava vahelisele alale, 

-  eraldi tuletõrjesüsteem on Saeveskil, 

-  Päästeameti nõuetele vastavad tuletõrje veevõtukohad on  ettevõttel O-I Production Estonia 

AS territooriumil (2 tk), 

-  vajalik on ehitada uus tuletõrje veevõtukoht Nurtu jõe supluskoha-regulaatori piirkonda, 

- rekonstrueerida on vajalik tuletõrje veevõtukohad Järvakandi teenindusmaja juures ja Pärna 

tänaval. 

 

 

4.2.2.4. Veevarustuse ja -käitlemise alternatiivid 

Järvakandi veevarustussüsteemi veeallikatena on vaadeldud kahte varianti: 

VARIANT A: olemasoleva Nõlva puurkaevu rekonstrueerimine ja uue puhastusseadme 

paigaldus, sh kaevu tehnilise seisundi hindamine; 

 

VARIANT B: uue puurkaevu ja veekäitluskompleksi rajamine Mäe tn ja Tallinna mnt 

piirkonda. 
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Tabel 4.2.2.4.1. Nõlva puurkaev-pumpla rekonstrueerimise maksumus 

Alternatiiv Tegevused Maksumus (mln kr) Märkused 

Variant A: Olemasoleva Nõlva puurkaevu 
tehnilise seisundi uurimine ja 

proovipumpamine 

0,20 Maksumuse hetkeväärtus, 
käibemaksuta 

 Põhjavee reostusallika ja reostuse 
ulatuse väljaselgitamine 

0,06   

 Olemasoleva puhastusseadme 

demontaaž* 

0,04 *Kui olemasolev kaev on 

keskkonnaohutu ja veeandvus 

(vähemalt 5 m³/h) piisav 

 Uue puhastusseadme valik ja 

paigaldamine 

0,87 Näiteks: TFB 14 

rauaeraldusseade 

 Kinnistu haljastus ja heakord 0,04  

 Teenindustee- ja alakorrastamine, 

sh võrkpiire ja lukustatavad 

tiibväravad 

0,15  

 Elektri-ja automaatikatööd 0,10  

 KOKKU:  1,460  

 Projekteerimine (ca 5,5 %) 0,080  

 Ettenägematud kulud  (10 %) 0,146  

 Projekti juhtimine, järelevalve (5 
%) 

0,073  

 KÕIK KOKKU: 1,759  

 

Tabel 4.2.2.4.2. Uue veekäitluskompleksi rajamise maksumus 
Alternatiiv Tegevused Maksumus (mln kr) Märkused 

Variant B Uue puurkaevu rajamine Metsa tn ja 
Tallinna mnt piirkonda sügavusega 

ca 80 m  

0,20 Maksumuse hetkeväärtus, 
käibemaksuta 

 Rauaärastusseadmete paigaldamine, 

sh elektrikilp ja selle paigaldus 
tarnijafirmalt 

0,80  

 Veetöötlusjaama hoone ehitamine 1,55  

 Kinnistu haljastus ja heakord 0,07   

 Teenindustee- ja ala rajamine, sh 0,08  
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võrkpiire ja lukustatavad tiibväravad 

 Elektri-ja automaatikatööd 0,10 Sh uus elektri liitumine 

 KOKKU: 2,80  

 Uuringud ja projekteerimine (10 %) 0,28  

 Ettenägematud kulud (10%) 0,28  

 Projekti juhtimine, järelevalve (5 %) 0,14  

 KÕIK KOKKU: 3,50  

Vee- ja kanalisatsioonitorustike tööd arvestatud torustike rajamise ja rekonstrueerimise osas. 

Mõlema variandi puhul tuleb arvestada vähemalt Nõlva-Kooli tn ristmikul asuva puurkaevu 

likvideerimise ja krundi heakorrastusega (ca 0,2 mln kr). 

Samuti tuleks eraldi kaaluda vee desinfitseerimisseadmete paigaldamist. 

Alternatiivi valiku tegemisel on määravaks uue, rajatava puurkaevu vee kvaliteet, sest uue 

süsteemi rajamise eesmärgiks on joogivee kvaliteedinõuetele vastava vee tagamine kliendile. Uue 

puurkaevu rajamisel selgub vee kvaliteet alles peale proovipumpamist ja veeanalüüside tegemist. 

Seetõttu tuleks arvestada halvema võimalusega, s.o. et toorvees võib esineda liigselt rauda. 

 

Tabel 4.2.2.4.3. Veevarustuse alternatiivide võrdlus 
Variant A Variant B Märkused 

Eelised:   

Olemasolev puurkaev   

Olemasolev tehnohoone   

Olemasolev puhastusseade    

Süsteemi rekonstrueerimismaksumus 

odavam kui variant B puhul 

  

Süsteem välja kujunenud   

 Rajatava puurkaevu 

veekäitlustehnoloogia peab tagama 

nõuetele vastava joogivee  

 

 Uus puurkaev ei ole reostustundlikus 

piirkonnas nii palju mõjutav, kuna 

võimalikud saasteallikad paiknevad 

eemal, allpool veelahet 

 

 Luuakse võimalused uutele liitujatele 

alevi põhjaosas kvaliteetse joogivee 

saamiseks 
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 Kaevu eeldatav veeandvus hea  

 Tegevuskulud väiksemad  

Puudused:   

Põhjavee kaitstus pole tagatud, jätkuva 

reostuse oht 

  

Rauaärastussüsteemi väljavahetamine ei 

taga vee stabiilset kvaliteeti 

 Puhastusseade tuleks 

võimalikult kiiresti 

süsteemist välja 
lülitada 

Võib tekkida vajadus vee desinfitseerimise 

järele 

 Kaevu uuring peaks 

tuvastama saastuse 
põhjuse 

 Rajamismaksumus suurem  

 Uus elektriliitumine  

 Uue puurkaevu vee kvaliteet 

teadmata, mis omakorda seotud 

sobiva tehnoloogia valikuga 

 

 

 

4.2.2.5. Alternatiivide ekspluatatsioonikulud 

Kuna olemasoleva  Nõlva puurkaevu rekonstrueerimine on suhteliselt kallis ja tehniliselt keerukas 

(alevi ainus veeallikas), siis on seda võrreldud uue veekäitluskompleksi rajamisega uude kohta ja 

võimalusel ka teise veekihti. 

Alternatiivi esialgsed investeeringud plaanitakse ellu viia täismahus 2011.aastal. Eeldatakse 

algsete investeeringute amortiseerumist alates 2012.aasta algusest.  

Alternatiiviti on põhivara eluead järgmised:  

- ehitised 50 aastat (aastane kulum 2 %),  

- seadmed ca 6,7 aastat (aastane kulum 15 %)  

Kaasatud on võrreldavate alternatiivide erinevad tegevuskulud- energiakulu, tööjõukulu, 

kemikaalide kulu, hooldus-ja valvekulud. Arvestuse aluseks on variantide võrdluses toodud 

tinglikud ühikkulud. 

Tabel 4.2.2.5.1. kajastab alternatiivide tegevuskulude keskmisi  ühikkulusid, arvestades 

väljapumbatava vee koguseks 109 m³/d. 
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Tabel 4.2.2.5.1. Alternatiivide ekspluatatsioonikulude võrdlus 

Kuluartikkel Ühik 

(kr/aastas) 

Variant A, Nõlva 

VTJ 

rekonstrueerimine 

Variant B, uus 

veetöötlusjaam 

Metsa tn 

piirkonda 

Märkused 

Tööjõu kulu Üks töötaja/aastas 96 000 50 000* kontrolli 
funktsioon 

 

Elektrienergia kulu kr/aastas 21 000 18 000 Põhjavee 

pumpamine 
kaevust I aste, 

puhastusprot-sessi, 

alevi veevõrku II 
aste 

Kemikaali kulu kr/aastas 2 300 -  

Hoolduskulud kr/aastas 80 000 45 000  

Valvekulud kr/aastas 80 000 80 000  

     

  279 300 193 000  

Amortisatsioon (15 

%) aastas 

 41 895 28 950  

 

 

4.2.3. Ajutise veevarustuse korraldamine 

Kuna Järvakandi alev saab oma joogivee ainult ühest veeallikast - Nõlva veetöötlusjaamast - tuleb 

hoolikalt läbi mõelda töö korraldamine Nõlva puurkaev-pumpla-veetöötluse rekonstrueerimise 

ajaks (variant A). Kooli-Nõlva tn ristmikul asuv puurkaev tuleb tamponeerida, seda ehitustööde 

ajal, pikemal perioodil, ühisveevarustuseks kasutada ei saa, kuna kaevu tehniline seisukord on 

väga halb. 

Variandi B puhul (uus veetöötlusjaam) jääb tööle Nõlva puurkaev, milline uue jaama valmimisel 

jäetakse reservi. 

Nõlva kaevu-veekäitluse rekonstrueerimise ajal tuleb korraldada veevarustuse ohutu jätkamine 

olemasolevast süsteemist niikaua kui see on võimalik, kuid tuleb arvestada, et vajadusel tuleb 

korraldada ajutine veevarustus. Selleks tuleb OÜ-l Järvakandi Kommunaal ja vallavalitsusel leida 

võimalus ajutiselt kasutada näiteks eraomandis oleva puurkaevu joogivee kvaliteedinõuetele 

vastava puurkaevu vett kokkuleppel omanikuga või tellitakse kohale veepaak, mille täitmine 

korraldatakse Töövõtja poolt lähimast joogivee kvaliteedi nõuetele vastavast veeallikast. Ajutise 
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veevarustuse vajadus määratakse Tellija poolt Töövõtja ehitustöövõtu programmiga vastavalt nii 

tänavavõrgu ehitusetappidele kui ka puurkaevu rekonstrueerimisele. 

 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib kasutada järgmisi võimalusi: 

- ajutise veevarustuse korraldamine paakautoga kui katkestus kestab 5-12 tundi 

(arvestada veepaagi mahuga 5 m³). Kuni 5 tundi kestva veekatkestuse korral 

kasutatakse veepaaki võimalusel või kui katkestuspiirkonda jääb kliente, kelle 

tavategevust vee puudumine oluliselt takistab; 

- pikema veekatkestuse korral tuleb korraldada ajutine veevarustus, kasutades selleks 

mõnda eraomandis/reservis olevat puurkaevu ja töösse jäävaid veetorustike osi, 

millised ühendatakse ajutise maapealse plastiktoruga ning kliendile korraldatakse 

liitumine ajutise torustikuga tema liitumispunktist või veemõõdusõlmest, kasutades 

samuti plastiktoru. Seda võimalust saab kasutada, kui ilmastikuolud  lubavad 

maapealse ajutise torustiku kasutamist. 

Vee kvaliteet kliendi juures peab ka ajutise veevarustuse korral vastama joogivee 

kvaliteedinõuetele (98/83/EC joogivee direktiivis kehtestatud piirmäärad). 

Ajutise veevarustuse korraldamine tuleb Töövõtjal Tellijaga eraldi kokku leppida lähtuvalt 

ehitustöödega planeeritava katkestuse kestvusest. 

Samuti tuleb võimalikest katkestustest eelnevalt teatada kõikidele tööpiirkonda jäävatele 

klientidele. 

 

 

4.2.4. Kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 

Reoveepuhastina on Järvakandis kasutusel Celpox tüüpi biopuhasti, mis on rajatud vana, 

nõukogudeaegse reoveepuhasti renoveerimise teel. Reoveepuhasti töö parandamiseks tuleb 

rekonstreerida sissevoolu torustik (trassidest reoveepuhastisse sisenemise alal) koos siibritega ja 

uuendada väikseses mahus tehnoloogilisi seadmeid. 

Käesoleval ajal on Järvakandis 12 km kanalisatsioonitrasse, millest käesoleva projekti raames 

ootab renoveerimist veel 3,5 km torustikke. 2005. aastal renoveeriti Rahnu tänava 

kanalisatsioonitrass, 2006. aastal rajati uued lõigud Tallinna mnt lõunapoolsesse ossa, Karbiküla 

ning Põllu tänava piirkonda. 2007. aasta tööde käigus rajati Järvakandis uus kanalisatsioonitrass 1. 

Mai ja Vabaduse tänavate elamurajooni. Selle trassi ehitamisega tekkis alevi keskosal 

ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus. Tallinna mnt kanalisatsioonitrassi pikendusega ühendati 
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valla uue üldplaneeringu järgse Tehnopargi piirkonnas üks aladest. Sellega tekkis võimalus liituda 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga Päästeameti Järvakandi Tugikomando uuel depool. Tehnopargi 

piirkonda jääb mitmeid tööstusettevõtteid, neist põhiline reovee tootja on O-I Production Estonia 

AS (endine AS Järvakandi Klaas). Lisaks ühendati eelnimetatud tööde käigus 

kanalisatsioonitrassiga ka O-I Production Estonia AS klaaspresside jahutusveetorustik.  

Lisaks kanalisatsioonitrasside renoveerimistöödele rajatakse projekti raames 3070 m ulatuses uusi 

trasse, valdavalt alevi põhjaossa. Kalmistule rajatav kanalisatsioonitorustik on seotud kalmistu 

WC-ga ja kalmistule rajatava veetrassi (kastmisvesi) tagasivooluga. Veetorustiku rajamisel on 

kalmistu kaudu rajatav trass lühim trassivalik. Kalmistule on planeeritud kabeli ehitamine, ka sinna 

on ette nähtud liitumised ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni trassidega. Veetorustiku rajamisel on 

kalmistu kaudu rajatav trass lühim trassivalik. 

Kanalisatsioonikaevude üldine olukord on alevis rahuldav. Uued kaevud Rahnu tänavas, Tallinna 

mnt lõunaosas, Karbikülas, Vabaduse ja 1. Mai tänava piirkonnas on väga heas korras. Halvemas 

seisus on vanemad kanalisatsioonikaevud Nõlva ja Uuel tänaval ning Tallinna mnt kesklõigul. 

Need kaevud tuleks välja vahetada uute vastu samaaegselt kanalisatsioonitrasside renoveerimisega. 

Kanalisastioonikaevude osas on vee-ettevõttel soovitatav teha põhjalik inventuur, et lekkivad ja 

sademe- ning pinnasevett sisselaskvad kaevud tööde käigus välja vahetada.  

Reoveepumplaid on kokku 5, need on paigaldatud kohtadesse, kus isevoolse süsteemiga ei ole 

võimalik kanalisatsiooni tööle rakendada: 

 Tallinna mnt Saeveski tänava ristmik; 

 Tallinna mnt Papli tänava ristmik; 

 1. Mai tänava ülepumpla; 

 Nõlva tänava lõpu ülepumpla; 

 Uue ja Pärna tänava ristmiku ülepumpla. 

Põhjapoolse aleviosa liitmisel ühiskanalisatsiooniga ning olemasolevate kanalisatsiooni-trasside 

renoveerimise käigus renoveeritakse Nõlva tänava lõpu pumpla ning rajatakse pumplad Saeveski 

tänava, Oja tänava, Lauavälja tee ja Shulleri piirkondadesse. Lauavälja tee ehk motokompleksi 

pumpla näol on tegemist ülepumplaga. Toimub Saeveski tänava jaoks väikese tootlikkusega endise 

pumpla ümberpaigutamine motokompleksi alale. Sealt olemasoleva trassini tuleb rajada uus 

survetrass. See on vajalik, kuna klaasitehas on teinud avalduse uue liivapesutsehhi ehitamiseks 

sealsele Järvakandi munitsipaalomandis olevale maale ning tsehhi olmehoone ehitamiseks hetkel 

veel riigiomandis olevale maale. 

Oja tänava olemasolev trass on ehitatud nõukogude ajal liiga maapinna lähedale, et see toimiks 

isevoolse trassina. Igal talvel on probleemiks trassi külmumine, kanalisatsioonitrassi 
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lahtisulatamine on nõudnud korduvaid mitteotstarbekaid kulutusi. Seetõttu on vajaliku 

reoveepumpla rajamine piirkonda. 

Reovee pumplate täpsed margid ja tootlikkused selguvad projekteerimise käigus. Tallinna mnt 

äärde Schullerisse rajatava pumpla jaoks tuleb kindlasti tootlikkus välja arvutada projekteerijal. 

Renoveerimisele mineva Nõlva tänava pumpla on osutunud tootlikkuselt liiga väikeseks: 6 l/s ehk 

360 l/min. See tuleb asendada umbes 550 l/min tootlikkusega pumplaga. Sama on Saeveski tänava 

ülepumplaga, mis ei suuda samuti tippaegadel vajalikku kogust edasi pumbata – ka sinna on vaja 

vähemalt 550 l/min tootlikkusega reoveepumplat. 

 

4.2.5. Hooldusauto soetamine 

Trasside hooldamiseks soetatakse hooldusauto, maksumusega suurusjärgus 3,4 miljonit krooni 

(lisandub käibemaks).  

Hooldusauto soetamine on tingitud mitmest erinevast vajadusest lähtuvalt: 

 Vee-ettevõtte olemasolev nõukogudeaegne auto on üle 20 aasta vana (amortiseerunud) 

ja selle ülalpidamiskulud on ebamõistlikult suured. Olemasoleval autol puudub 

survepesu võimalus trasside hoolduseks – see ei sobi tänapäevasteks hooldustöödeks. 

 Lähim hooldusauto Raplas, mis on ka amortiseerunud ning  valdavalt hõivatud. 

Tallinnast tellides lähevad auto kohalesõidukulud suuremaks tellitava teenuse hinnast. 

 Planeeritava uue auto valikul on võetud hinnapakkumine 4x4 või 6x6 veoskeemi 

kasutades, sest reeglina on autodel olnud ainult tagarattavedu, millisega me ei ole 

võimalik ligi pääseda kõikidele hooldatavatele objektidele. Lähiümbruses puuduvad 

mitme ratta veoskeemiga autod, neid ei ole võimalik tellida. 

 Planeeritav auto on poolitatava paagiga, mis annab võimaluse ka kuivkäimlate ja 

settekaevude läbipesuks kohe pärast selle tühjendamist. 

 Poolitatava paagiga autoga on võimalik tühjendada ka õlipüüdureid ja osutada teenust 

kohalikele ettevõtetele utiliseeritava õli transportimisel, senini on selleks kasutatud 

autorentimist  

 Arvestades sellega, et ümbruskonnas on trasside hooldusautodest puudus, on  pikemas 

perspektiivis (20 aastat) uue hooldusautosoetamine majanduslikult põhjendatud. 

Eeldame senise hooldusauto kasutuse põhjal ja ümbruskonnas mitmeveolise auto 

puudumisest lähtuvalt uuele hooldusautole vähemalt 80%-list kasutust tööajast. 

 Kui autot pole Järvakandi valla vajadusteks parasjagu tarvis, saab seda välja rentida. 

Vastavate tuludega on käesoleva projekti finantsanalüüsis arvestatud. 
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Tabel. 4.2.5.1. Järvakandi piirkonna 

arendamine
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4.3. Tootsi alev 

4.3.1. Perspektiivne ühisveevarustuse ala  

Tootsi alevis on ühisveevärk ja kanalisatsioon piisavas ulatuses olemas. Samas ei vasta pakutava 

teenuse kvaliteet kõikidele nõuetele, süsteemide efektiivsus ei optimaalne ega säästlik, veevärgi 

objektid kuuluvad eri omanikele ning asuvad mitme omavalitsuse territooriumil.   

Seetõttu tuleb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel eelkõige keskenduda teenuse kvaliteedi 

tõstmisele, viies selleks olemasolevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektid vastavusse kehtiva 

seadusandlusega. Seejuures tuleb arendusprojektide kavandamisel arvestada majanduslikke 

aspekte ja projektide jätkusuutlikust. Eesmärgiks peaks olema ka veevärgi objektide kuulumine 

ühele valla vee-ettevõttele ning paiknemine eelistatult Tootsi piirkonnas.  

Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamisega kaasnevad järgmised projekti indikaatorid: 

1) Väheneb elanike veekasutus 250 liitrilt 120 elaniku kohta, mis annab veesäästu.  

2) Väheneb lekete ja mittearvestusliku vee osakaal 22 %-lt 10 protsendile. Eesmärgiks on 

seatud saavutada mittearvestusliku veevõrku antavast veest keskmiselt 10 %. Kuna 

tarbitava vee koguse mõõtmine on puudulik ei ole täpne  mittearvestusliku vee osakaal 

hetkel teada.        

3) Kvaliteetset ja kõikidele nõuetele joogivett saavad Tootsis 950 inimest ehk 98 % asula 

elanikkonnast.  

4) Tagatud on nõuetele vastav vabarõhk kliendi liitumispunktis. 

 

 

4.3.2. Perspektiivne veetarbimine  

Kogu asula veetarbimist mõjutab märkimisväärselt turbatööstuse tarbimne, mis ka tulevikus jääb 

vett tarbima oma puurkaevust.  Prognooside kohaselt jääb ettevõtte tarbimine tulevikus samaks.  

Elanikkonna veetarbimine, peaks tulevikus vähenema kuna praegune veetarbimisnorm 250 l 

elaniku kohta ööpäevas, asendub reaalse ja mõõdetud tarbimisega. Samas üldine tarbimine, seoses 

elatustaseme tõusuga eeldatavalt mõnevõrra kasvab. Arvestatud on, et tarbimine kasvab 80 l 

elaniku kohta ööpäevas 120 liitrini elaniku kohta ööpäevas. Eelnevalt on vaja asula 

elamumajandus uuele tasemel viia. See eeldab asulas, hetkel valla omanduses olevate korterite 

erastamisi ning omadisuhete muutumisi, mille tulmusena tekkib inimestel omanditunne. Sellisel 

juhul hakkab iga korteriomanik ise tarbitud vee eest maksma ning hoolt kandma, et jooksev WC-

pott või tilkuv kraan, saaks kiiresti remonditud. Peamine, mis sunnib vett säästma on tulevikus, 

eeldatavalt tõusev vee hind. 

Asulas olevate väike-ettevõtete veetarbimine jääb tulevikus prognoositavalt samaks.  Kõige 

suurema efekti asula veekadude ja veelekete vähendamisel, annab asula olemasoleva ja täielikult 
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amortiseerunud veetorustiku väljavahetamine. Eeldatavalt peaks seejärel veelekete osakaal seniselt 

kuni 22  % pumbajaamas väljapumbatud veest vähenema kuni 10 % tulevikus.  

Samas suureneb mõõdetud kuid tarbijateni mittejõudva, veetöötluse omatarbeks vajamineva vee 

osakaal. Veetöötluse omatarve kasvab peale rauaeraldusfiltri ja pöördosmoosiseadme paigaldust 

eeldatavalt kuni 35 m
3
/d ehk 15 % kogu asula tarbeks vajalikust puurkaevu ööpäevasest veevõtust.    

Lähtudes eeldusest, et tulevikus Tootsi asula ühisveevärki kasutavate elanike arv ei muutu, vee 

eritarbimine elaniku kohta ühtlustub teiste samalaadsete asulate tarbimistega, väikeettevõtete 

tarbimine jääb käesoleva aja tasemele ning kõik põhitorustikud saavad renoveeritud on Tootsi 

asula perspektiivse vee tootmise ja tarbimise prognoos järgmine: 

 

Tabel  4.3.2.1. Tootsi asula perspektiivne veevajadus  

Näitaja Ühik 2006.a. 2018a. 

Elanike arv  1000 1000 

Asula ühisveevõrk 

Ühisveevärgist vett tarbivate elanike arv  950 950 

Elanike eritarbimine l/d/el 148 120 

Elanike veetarbimine m
3
/d 140 114 

Ettevõtete veetarbimine m
3
/d 46 46 

Veetarbimine kokku m
3
/d 186 160 

m
3
/a 67840 58400 

Mittearvestuslik vesi % 10 10 

m
3
/d 20 22 

Veetöötluse omatarve m
3
/d - 35 

Veevõtt puurkaevust  m
3
/d 206 217 

m
3
/a 75120 79205 

AS Tootsi Turvas tarbimine m
3
/d 986 986 

m
3
/a 360015 360015 

Kokku väljapumbatud vesi m
3
/d 1192 1203 

m
3
/a 435135 439095 

Märkus 1: Tootsi asula ühisveevõrgu suurima veetarbimisega tunni perspektiivne arvutuslik 

veevajadus on 12 m
3
/h (Kmaxh =1.75). 

   

 

4.3.3. Perspektiivsed veevarustuse süsteemid 

4.3.3.1. Põhjavee uuring fluoriididevaba vee saamiseks 

Tootsi olemasolevate veehaarete PK-1 ja PK-3 vesi ei vasta nõuetele fluoriididesisalduse poolest. 

Lisaks asub PK-1 Tootsi Turvas AS-i territoorimil ja Kaisma vallas. PK-4 põhjavee 

fluoriididesisaldust ei ole analüüsitud kuid arvestades, et tegemist on samast veekompleksist 

pärineva veega, mis PK-1 ja PK-3 puhul on fluoriididevaba vee saamine sealt ebatõenäoline. Küll, 
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aga tuleks vastav uuring teha ning kui fluoriididevaba vee saamine on kindlustatud, kogu asula 

veevarustuse antud veehaarde toitele rajada. Samuti tuleks uurida, kas fluoriididevaba vee saamine 

on võimalik mõne uue veehaarde baasil.  

4.3.1.1. Veevarustuse eelprojekt  

Koostatakse veevarustuse eelprojekt, mille eesmärk on valida ühisveevarustuse veeallikas, 

dimensioonida perspektiivne veevõrk ja määratleda olemasolevate torude renoveerimise maht ja 

etapid.   

Eelprojektiga peaks valima perspektiivse veeallika, kas siis PK-3, PK-4 või uue rajatava puurkaevu 

baasil. Veeallika valikul, tuleb toetuda eelnevalt teostatud põhjavee uuringule. Kõikidel juhtudel, 

tuleb renoveerida või ehitada uued pumplahooned. Fluoriididevaba vee saamisel, tuleb paigaldada 

rauafiltrid ja pumplad II astmeliseks ehitada koos tuletõrjeveemahutiga. Fluoriididerikka vee 

kasutama jäämisel, tuleb pumplasse paigaldada rauafilter ja pöördosmoosiseade ning  

pumplakompleks II astmeliseks ümberehitada koos tuletõrjeveemahutiga.  

Töös tuleb anda perspektiivsete veevarustussüsteemide tehnilised lahendused ning soovitused 

renoveerimismeetodi valikuks. Töö tulemuseks on lähteülesanne projekteerimis-ehitustöövõtu (-

töövõttude) teostamiseks. Eelprojektis on otstarbekas lahendada veevarustus ja kanalisatsioon 

komplektselt.  

 

4.3.1.2. Puurkaevude TV uuringud 

Juhul kui otsustatakse kasutusele jätta PK – 3, tuleks puurkaevu vanust arvestades (üle 50 aasta 

vana), TV uuringuga kindlaks teha selle seisukord.   

 

 

4.3.4. Perspektiivsed veehaarded 

Asulat hakkab veega varustama kas PK-3, PK - 4 või uus rajatav puurkaev. Valik sõltub 

fluoriididevaba vee saamise võimalikkusest. Puurkaevude PK-3 või PK - 4 kasutusse jätmise 

korral, tuleb neile teha puhastus-proovipumpamine. Sõltuvalt TV-uuringu tulemustest, tuleb 

vajadusel PK-3 konstruktsioonid renoveerida.  PK-3 või uue rajatav puurkaevu kasutusele võtmise 

korral jääb asula senine varupuurkaev PK-4 ka tulevikus reservi. 

PK – 1 lülitatakse ühisveevarustusest välja ja see jääb veega varustama Tootsi Turvas 

turbatööstust.   
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4.3.5. Puurkaev, puurkaevpumpla ehitus-renoveerimine, veetöötlus, 

pumpla II aste   

Kui fluoriididevaba vee saamise vee uuringud näitavad, et vee saamine on võimalik rajatakse uus 

puurkaev. Sõltumata veeallika valikust rekonstrueeritakse või ehitatakse uus puurkaevpumpla 

hoone ja pumpla muudetakse II astmeliseks. Pumpla tuleb varustada uute seadmetega. Kõik 

puurkaevu teenindamiseks, sügavveepumba töö automatiseerimiseks, vee töötlemiseks ning 

veevarustussüsteemi puhta vee andmiseks vajalikud seadmed peavad paiknevad pumbajaamas. 

Seal asuvad puurkaev, veemõõdusõlm sulg- ja reguleerarmatuuriga, veepuhastusseadmed, 

hüdrofoor, II astme pumbad, tuletõrjeveepump ning elektri- ja automaatikaseadmed. Pumpla ja 

veetöötlusjaama võimsus peab tagama asula ööpäevase veevajaduse 217 m
3
/d. Puurkaevpump, 

tuleb valida sellise arvestusega, et II astmelise pumpla puhul on vett vaja juhtida läbi filtr ite ainult 

reservuaari.  

Arvestades kõikide puurkaevude toorvee veekvaliteeti - rauasisaldus üle normi (eeldatavalt 0.3 

kuni 2 mg/l)  ning PK-3 kasutamise korral ka fluoriididesisaldus  - 2.1 mg/l on fluoriididevaba vee 

puhul veekäitluseks vaja rakendada rauaeraldust ning fluoriididerikka toorvee puhul (PK-3) nii 

rauaeraldust kui ka pöördosmoosi.  

Kuna tarbijad hakkavad vett saama läbi töödeldud vee reservuaari, töötavad puurkaev ja 

veetöötlusseadmed keskmestatud võimsustel. Tipptunni vooluhulga tagavad II astme pumbad. 

Töödeldud vee reservuaari vajalik maht on 150 m
3
. Antud maht tagab nii tuletõrjevee vooluhulga 

kui ka 3 tunni tipptarbimise varu.  

Kõikide variantide korral, tuleb pumplasse filtrite pesuvete ärajuhtimiseks rajada 

sisekanalisatsioon ja ühendada see asulakanalisatsiooniga.  

 

 

4.3.6. Veetorustikud   

Arvestades olemasolevate torude vanust, tuleb olemasolev veevõrk täies ulatuses rekonstrueerida. 

Asula veevõrk tuleb ümber kujundada ja nõuetega vastavusse viia. Selleks tuleb olemasolev 

veetorustik korda teha. Kogu veevõrk tuleb dimensioonida selliselt, et oleks tagatud elanike ja 

asutuste/ettevõtete veetarbimine, normaalne vabarõhk tarbimispunktis ning lisaks tuletõrjevesi. 

Torustiku minimaalseks läbimõõduks, mis tagab hüdrandist vajaliku vooluhulga on üldjuhul 

110mm (hüdrandi kahepoolse toite korral 90mm). Rekonstrueerimisel ja ehitamisel peaks 

arvestama, et torulõigud kulgeksid võimalikult palju piki tänavate võrgustikku. Kokku tuleb 

rekonstrueerida 4200 m torustikku.  
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Tuletõrjeveevarustuseks tuleb paigaldada hüdrandid. Arvestades, et valdavalt on tegemist 

korruselamutega, peab hüdrantide vahekaugus olema vähemalt 200 m. Kogu veevõrk on vajalik 

ringistada. 

Täpsed rekonstrueeritavate torude mahud, etapid ja meetodid ning tuletõrjehüdrantide arv 

määratakse veevarustuse eelprojektis.  

 

4.3.7. Veetorni veemahuti 

Arvestades, et veetorn kuulub Tootsi Turbale, asub Kaisma vallas ja et perspektiivselt, rajatakse 

kas puurkaevpumpla PK – 3, PK – 4 või uue rajatava puurkaevu juurde uus II astme mahuti, ei ole 

veetorni kasutamiseks enam vajadus ning sellest saab ühisveevarustuses loobuda. Veereservuaari 

võib edasi kasutama jääda Tootsi Turvas tootmisvee reserv- või tuletõrjeveemahutina.  

 

4.3.8. Perspektiivselt ühiskanalisatsiooniga kaetav ala 

Tootsi vallas, Tootsi asulas on ühiskanalisatsioon piisavas ulatuses olemas. Seetõttu tuleb 

ühiskanalisatsiooni arendamisel, keskenduda teenuse kvaliteedi tõstmisele, viies selleks 

olemasolevad ühiskanalisatsiooni objektid vastavusse kehtiva seadusandlusega.  

Tulevikus jääb vallas ühiskanalisatsiooni piirkonnaks Tootsi asula.  

 

4.3.9. Perspektiivsed reoveevooluhulgad ja reostuskoormus 

Arvestades, et kanalisatsioonitorustike uuendamisega, torudesse sattuva infiltratsioonivee osakaal 

väheneb, peaks tulevikus ka reoveepuhastisse jõudvad vooluhulgad vähenema. Siiski ei vähene 

reovee vooluhulgad järsult, vaid peale kanalisatsioonitorustiku väljavahetamist.   

Perspektiivsete vooluhulkade ja reostuskoormuse arvutamisel on aluseks võetud järgmised 

näitajad: 

 Reoveeteke ühe inimese kohta ööpäevas 120 l 

 ühe inimese ööpäevane reostuskoormus 60g BHT7, 40g KHT, 40g HA, 12g Nüld, 1,5g Püld 

 ettevõtete reoveetekkes on arvestatud 46 m
3
/d 

 Tootsi Turvas juhib asulakanalisatsiooni ainult olmereovett. 

 infiltratsioonivee koguseks on arvestatud 3 m
3
/d. 

 

Esialgse hinnangu kohaselt peaks reoveepuhasti eeldatav võimsus olema vahemikus 200 –250 

m
3
/d. Puhastile jõudev reostuskoormus oleks ligikaudu 57 kg BHT7/d, 38 kg KHT/d, 38 kg HA/d, 
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11.4 kg Nüld/d, 1.4 kg Püld/d. Puhasti täpne võimsus ja puhastustehnoloogia määratakse 

kanalisatsiooni eelprojektis.  

Tabel 4.3.9.1. Tootsi asula reoveeteke 

Näitaja Ühik 2006 a. 2018 a. 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanikud 

  

el.arv 950 950 

% 98 98 

Reovesi elanikelt 
  

m
3
/d 140 114 

m
3
/a 51100 41610 

Reovesi  ettevõtetelt m
3
/d 46 46 

m
3
/a 16790 16790 

Veetöötlusjaama filtrite pesuvesi m
3
/d - 35 

Reoveeteke kokku 

  

m
3
/d 186 195 

m
3
/a 67840 58400 

Infiltratsioon ja sademevesi  m
3
/d 75 3 

Reovee vooluhulk kokku 

  

m
3
/d 261 198 

m
3
/a 95265 72270 

 

Märkus 1: Uute torude puhul on suurim lubatud infiltratsioonivee vooluhulk 0.33 l/s km, millega 

on ka arvestatud. 

 

 

 

4.3.10. Perspektiivsed kanalisatsioonisüsteemid 

4.3.10.1. Kanalisatsioonitorustikud 

Tootsi asulas on kanalisatsioonivõrk vajalikus ulatuses olemas. Olemasolev kanalisatsioonisüsteem 

on toimiv, kuid torude vanust ja materjali arvestades, tuleks kogu võrk perspektiivis 

rekonstrueerida.   

Eelnevalt on vaja teostada kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise eelprojekt.  Eelprojektiga 

määratakse kanalisatsioonitorude vajalik läbimõõt ja kanalisatsioonitrassi täpne asukoht. Eelistatult 

peaksid torustikud kulgema munitsipaalmaal, paralleelselt tänavatega.  

Eelprojekt on aluseks tehnilise projekti koostamisele. Tehnilise projekti ja rekonstrueerimistööd 

võib läbi viia ühtse projekteerimis-ehitushankena. 

Kokku on vaja rekonstrueerida 4700 meetrit kanalisatsioonitorustikku. Uus torustik tuleks rajada 

diameetriga vähemalt DN 160 
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Projekti teostamine avaldab positiivset mõju keskkonnaseisundile, sest uute torude puhul satub 

reovett vähem pinnasesse. Infiltratsioonivee vähenemisega torustikes kaasneb ka majanduslik 

efekt, sest vähenevad ja pumpamist ja puhastamist vajavad reoveekogused.  

 

4.3.10.2. Pumpla ja survetorustik 

Välja tuleb selgitada reoveepumpla konstruktsioonide seisukord ja vettpidavus. Juhul kui pumpla 

mahuti ei pea vett tuleb pumpla rekonstrueerida ja tänapäeva nõuetega vastavusse viia. Mõlemal 

juhul, tuleb uuendada pumpla elektri- ja automaatikavarustust. Eeldavalt pumplani jõudev 

maksimaalne tunni reoveevooluhulk on 12 m
3
/h, millele lisandub infiltratsioonivesi. Täpsed 

lahendused antakse kanalisatsiooni eelprojektis. Uuesti tuleb ehitada ka pumplast puhastini kulgev 

survekanalisatsioonilõik.   

 

4.3.10.3. Reoveepuhastid 

Asulasse tuleb olemasolevale reoveepuhasti asemel ehitada uus. Puhasti tehnoloogiline lahendus 

antakse kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise eelprojektis. Võimalik on kasutada nii 

aktiivmudal kui ka rootoril põhinevat reoveepuhastit. Uus reoveepuhasti peab tagama, et suublasse 

juhitav heitvesi vastaks kõikidele nõuetele. Puhasti tuleb dimensioneerida vooluhulgale 200 –250 

m
3
/d. Lahendada tuleb ka mudakäitlus. Puhasti peab olema varustatud võre ja liivapüünisega.   

Biotiikide edasine kasutamine sõltub nende seisukorrast. Juhul kui tiigid ei pea vett ja biotiikide 

vettpidavaks muutmine osutub väga kulukaks, ei ole nende edasine kasutamine otstarbekas. 

Projekti teostamine on oluline keskkonnaseisundi parandamiseks.   

Ennem reoveepuhasti rekonstrueerimist on vajalik saavutada Kaismaa vallaga kokkulepe ja 

sõlmida vastav halduseping.  

 

4.3.11. Investeeringute prioriteetsuse hinnang 

Alljärgnevalt on toodud kõik Tootsi valla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniprojektid. Projektide 

teostamine on vajalik terviseohutuse tagamiseks, keskkonna- ja seadusest tulenevate nõuete 

täitmiseks ja vee- ja kanalisatsiooniteenuse üldise taseme parandamiseks.  

Investeeringute kava on koostatud 12-ks aastaks. Kuna projektide elluviimine sõltub 

rahastamisvõimalustest ning projektide prioriteetsusest, siis on investeeringud jaotatud kolme 

etappi – eeltöödeks, eelisinvesteeringuteks ja hilisemateks investeeringuteks.  
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Eeltööd on vajalikud teostada enne investeerimisprojektide teostamist, et saada projektide 

teostamiseks vajalikke lähteandmeid ning täpsustada ja valida välja täpne teostatavate projektide 

nimistu.  

Eelisinvesteeringuteks on arvestatud projektid, mis on vajalik ellu viia terviseohutuse ja 

keskkonnanõuete täitmiseks, vastavalt kehtivatele seadustele. Kuna osade investeeringte maht on 

väga suur on investeeringud jaotatud 75% eelisinvesteeringuteks ja 25% hilisemateks 

investeeringuteks.   

Hilisemate investeeringute hulka on arvatud ülejäänud projektid, mida võib/saab teostada hiljem.  

Kuna mõningate projektide teostamisel on erinevad variandid on nende projektide puhul välja 

toodud ka võimalike variantide maksumused. Projektide kogumaksumus on toodud nii odavama 

projektide paketi kohta, kui ka kõrgema maksumusega paketi kohta.  

Investeeringute maksumusele on lisatud 20% uuringute, projekteerimise ja  projektijuhtimise 

teostamiseks ning ettenägematuteks kuludeks. Maksumused on esitatud käibemaksuta.  

Projektide maksumuste hindamisel on lähtutud senitehtud analoogsete projektide maksumustest 

perioodil 2004 – 2006. Projektide täpsed maksumused selguvad peale töödemahtude täpsustumist 

ning tööde teostamise hangete korraldamist.  

Eeltoodut arvestades on Tootsi ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni projektid järgmised:   

Tabel 4.3.11.1. Tootsi valla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni investeeringuprojektid ja nende 

maksumused, tuhandetes kroonides 

Nr 
Projekt 

Ühik 

Kogu

s 

Maksumus, 

tuhat krooni 

Eeltööd 2007-2008 

A1 Põhjavee uuringud fluoriididevaba vee saamiseks  tk 1 100 

B1 Puurkaevu PK -3 TV uuring (vajadusel) tk 1 8 

A2 Ühisveevarustuse ja –kanalisatsioon eelprojekt tk 1 150 

Ettenägemata kulud 20%, variant A 50 

Ettenägemata kulud 20%, variant A ja B 52 

Eeltööd kokku, variant A 300 

Eeltööd kokku, variant A ja B 310 

Eelisjärjekorra investeeringud 2008-2012 

A3 

Uus puurkaev, puurkaevpumpla renoveerimine ja ümberehitus II 

astmeliseks, hoone,  veetöötlus koos rauaeraldusega, veemahuti 

150 m
3
 tk 1 2200 

B3 
Puurkaevpumpla renoveerimine ja ümberehitus II astmeliseks, 
hoone,  veetöötlus koos rauaeraldusega ja pöördosmoosiga, tk 1 2300 
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veemahuti 150 m
3
 

A4 Veettorude rekonstrueerimine m 4200 7140 

A5 Kanalisatsioonitorude rekonstrueerimineI etapp (75%) m 3525 5993 

Ettenägemata kulud 20%, variant A 3067 

Ettenägemata kulud 20%, variant A ja B 3087 

Eelisjärjekorra investeeringud kokku, variant A 18400 

Eelisjärjekorra investeeringud kokku, variant A ja B 18520 

Hilisemad investeeringud 2012-2018 

A6 

Kanalisatsioonitorude renoveerimine ja uuendamise II etapp 

(25%) m 1175 1997 

A7 Kanalisatsioonipumpla ja survekanalisatsioonilõik m 220 500 

A8 Reoveepuhasti tk 1 5000 

Ettenägemata kulud 20%, variant A 1499 

Hilisemad investeeringud kokku, variant A  8996 

Kõik investeeringud kokku, variant A 27696 

Kõik investeeringud kokku, variant A ja B 27826 

 

Arvestades tabelis 19 toodud investeeringute kogumahtu ja valla elanike arvu kujuneb 

investeeringte suuruseks ühe teenust tarbiva elaniku kohta 28000 krooni. Sealjuures kujuneks 

eeltööde ja eelisinvesteeringute maksumuseks elaniku kohta 19000 krooni ja hilisemate 

investeeringute maksumuseks 9000 krooni.  

Investeeringu suurus elaniku kohta on üsna suur, mistõttu võib vajalikuks osutuda 

eelisinvesteeringute mahtu vähendada. Vastava vajaduse selgumisel on soovitatav hilisemale ajale 

edasi lükata osade torustike renoveerimist, kuid igal juhul tuleb teostada kõik elanikkonna tervise 

tagamiseks ettenähtud investeeringud, näiteks veetöötluse rakendamine.  

 

Valla senised ja planeeritavad aastaeelarved on toodud alljärgnevas tabelis: 

Tabel 4.3.11.2. Valla eelarve ja laenukoormus erinevatel aastatel, tuhandetes 

Näitaja 2005 2006 2007 2008 2009 

Valla eelarve  7878 10497 10867 13882 15273 

Laenukoormus, % 79 42 47 52 50 

Nagu tabelist nähtub on valla laenukoormus suhteliselt suur ja täiendava laenamise võimalus 

minimaalne kuna vastavalt Linna- ja vallaeelarve seadusele, tohib valla maksimaalne 
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laenukoormus olla kuni 60% aastaeelarve mahust. Tuleb mainida ka, et valla vee-ettevõttel Tootsi 

Kommunaal senimaani laenukoormus puudub. Seetõttu ongi omaosaluse tagamise üheks 

võimaluseks Tootsi Kommunaali laenukoormuse suurendamine.  

Valla eelarvetulud, olemasoleva laenukoormuse vähenemine ja tulevikus vee ja 

kanalisatsiooniteenustelt laekuvad tulud, võimaldavad omavalitsusel võtta lisalaenu projekti 

omaosaluse katmiseks.  Tootsi valla minimaalne omaosaluse suurus oleks 10 % omaosaluse nõude 

korral 2.78 miljonit krooni, millele lisanduvad projektide ettevalmistamiseks vajaminevad 

kulutused. Arengukava koostamise hetkel, oli vallavalitsus kavandanud  ühisveevarustuse ja 

kanalisatsiooni investeeringuteks 2008 aastal 0.74 miljonit krooni ja 2009 aastal 0.66 miljonit 

krooni, mis on ebapiisav.  

Projekte rahastatakse tavaliselt mitmest allikast. Arvestades valla väikest tulubaasi on vajalik 

täiendava finantseerimisallika kaasamine. Eestis jagab keskkonnakaitsega seotud infrastruktuuri 

parendamiseks ja nõuetega vastavusse viimiseks sihtotstarbelisi toetusi SA 

Keskkonninvesteeringute Keskus. SA KIK nõuab aga, et abisaaja omafinantseering oleks vähemalt 

10% investeeringuprojekti mahust. Lisaks ei rahastata projektide ettevalmistamisega sh 

eelprojektide koostamise kulutusi. Omafinantseerimise allikaks loetakse nii vallavalitsuse eelarvet 

kui ka valla vee-ettevõtte eelarvet ja selle vee- ja kanalisatsiooni teenustest laekuvad vahendid.  

Võimalik on tagastamatu abi saamine ka Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kuni 85% ulatuses 

investeeringute maksumusest. Ülejäänud osa tuleb katta Eesti riigi – SA KIK ja kohaliku 

omavalitsuse ja/või vee-ettevõtte vahenditest. Arvestama peab aga, et kuni aastani 2013 on juba 

kõik Ühtekuuluvusfondi vastavad projektid kinnitatud.  

 

Seega oleks tõenäoline projektide rahastamisplaan alljärgnev.  

 

Tabel 4.3.11.3. Investeeringuprojektide rahastamisplaan, tuhandetes kroonides 
Projektide etapp Rahastamisallikas ja investeeringu suurus, tuhandetes kroonides 

Vallavalitsus Vee-
ettevõte 

SA KIK Ühtekuuluvusfond 

Eeltööd 310 - - - 

Eelisinvesteeringud 1400 452 16668 - 

Hilisemad 
investeeringud 

- 135 1214 7647 

Kokku 1710 587 17882 7647 

 

Investeeringute elluviimine ning rajatiste edasine ülalpidamine ehk projekti jätkusuutlikkus eeldab 

vajadust tõsta teenuse hinda kuna reeglina peale investeeringute tegemist tegevus- ja püsikulud 

kasvavad. Üldjuhul peetakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumuse sobivaks piirmääraks 4-5% 

leibkonna netosissetulekust. 
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Keskmine netosissetulek tööealise elaniku kohta Tootsi vallas 2005 aastal oli 5250 krooni. 

Keskmine leibkonnaliikme netosissetulek vallas oli 2005. aastal keskmiselt 3500 krooni kuus ja 

keskmine leibkonna suurus 1.9 inimest.  Soovituslikuks teenuse maksimummääraks 4% 

leibkonnaliikme netosissetuleku kohta oleks seega 138 kr kuus. Keskmise eritarbimise 120 l/el/d 

puhul kujuneks maksimaalseks teenuse maksumuseks ca 38 kr/m
3
 (vee-ja kanalisatsiooniteenus 

kokku koos käibemaksuga).   

Teenuse tariifi ei saa tõenäoliselt tõsta maksimumtasemele koheselt ühe korraga, kuid tariifi järk-

järgulise suurendamisega tuleb alustada võimalikult peatselt. Tariifimuutuse dünaamika ja 

maksimummäär selgitatakse edaspidi välja finantsanalüüsiga. 

 

 

4.4. Vändra maapiirkonnad 

Järgnevalt kirjeldatakse asulate kaupa ühisveevargi ja –kanalisatsiooni arendamise etappe. 

Planeeritud tegevused on jagatud kahte ajaperioodi lühiajalised ja pikaajalised. Lühiajalises 

perspektiivis teostatakse hadavajalikumad tööd. Selle perioodi pikkuseks on 4 aastat (kuni 2015). 

Pärast seda tuleb kava uuendada ning lühiajalisse perspektiivi on võimalik lisada uusi tegevusi. 

Tagamaks tulevaste arendustööde omavaheline kooskõla kirjeldatakse pikemas perspektiivis 

jargmisel 12 aastal kavandatud tegevusi. ÜVK arendamisel arvestatakse nii tehniliste 

(infrastruktuuri seisukord), keskkonna (võimalikud ohud loodusele) ja majanduslike (vee ja 

kanalisatsiooni teenuse hind ei tohi ületada 4 % leibkonnaliikme netosissetulekust) aspektidega. 

Juhul, kui reaalselt on võimalik rakendada kahte erinevat alternatiivi on kirjeldatud mõlemat ning 

seejarel lisatud koostajate eelistus. 

Lähtutakse järgmistest prioriteetidest:  

 Tagada nõuetekohane joogivee kvaliteet kõigis ühisveevärgiga kaetud asulates. 

 Tagada nõuetekohane reoveepuhastus. 

 Asendada äärmiselt amortiseerunud trassid. 

 Rajada igasse asulasse vähemalt üks nõuetele vastav tuletõrjeveevõtukoht. 

 Renoveerida amortiseerunud pumplad. 

Hetkel ei ole koostatud geodeetilist alusplaani piirkonna kohta, mistõttu ei ole võimalik hinnata 

reovee pumpamise ja survekanalisatsiooni trasside rajamist. Seetõttu on kõik kanalisatsioonitrassid 

märgitud isevoolsetena kuid tuleb arvestada, et alati ei ole võimalik neid nii rajada ja seetõttu on 

vajalik reoveepumplate rajamine. 

Vee- ja kanalisatsioonitrassid on kavandatud võimalikult suures ulatuses olemasolevate teede 

kõrvale. Sellise planeerimise eesmärk on üheltpoolt lihtsustada juurdepääsu trassidele, kui tekib 
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vajadus neid hooldada, teiseks on nende paigaldamine teede kõrvale mõnevõrra odavam, sest ei 

teki probleeme rasketehnika juurdepääsemisel. 

Vee- ja kanalisatsioonitrassid on kavandatud tihti rajada koos ja paigutada ühtsesse kaevikusse 

kuna enamiku toru paigaldamise hinnast moodustab kaeviku kaevamine. Ühtsesse kaevikusse 

paigaldatud torude rajamise maksumus on oluliselt odavam kui eraldi rajades. 

Keskkonnaministri määrusega on Vändra vallas 6 reoveekogumisala – Vihtra, Pärnjoe, Suurejõe, 

Kadjaste, Kergu ja Kirikumõisa. Lisaks neile on ühiskanalisatsioon rajatud Kaansoo külla ning 

perspektiivis rajatakse Kaisma, Võidula ja Vaki küladesse. 

Pärnjoe külas on perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava ala suurem kui reoveekogumisala. 

Selle tingib asjaolu, et olemasolevad kanalisatsioonitrassid ulatuvad küla lõunaosas väljapoole 

ühiskanalisatsiooniala. 

Suurejõe külas on reoveekogumiseala rajatud vaid põhja poole küla. Olemasolevat 

kanalisatsioonivõrku ei ole seal perspektiivne laiendada. Kuna liitumisvõimalust ei ole loodud 

kõigile reoveekogumisalal asuvatele kinnistutele on perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava ala 

piir väiksem. Pikas perspektiivis on Suurejõe külas plaanis rajada ühiskanalisatsioon lõuna poole 

Pärnu jõge. Sellest tulenevalt nähakse seal ette täiendav perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetav 

ala. Kuna puudub majanduslik otstarbekus olemasolevaid torustikke laiendada, ei kaeta 

ühiskanalisatsiooniga terveid Kadjaste, Kirikumõisa ja Kergu ühiskanalisatsiooni piirkondi. 

Kaansoo külas on ühiskanalisatsioon rajatud 60 inimese tarbeks kuid ei ole määratud 

reoveekogumisala. Kaansoo külas ei ole plaanis kanalisatsioonitorustikke laiendada kuid piirkond 

on kantud kaardile kui perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetud ala. Tulevikus on kavandatud 

ühiskanalisatsiooni rajamist Kaisma, Võidula ja Vaki küladesse. Sellest tulenevalt on seal 

määratud perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavad alad. 

 

4.4.1. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga seotud probleemid 

Vändra vallas on ühisveevärk üheteistkümnes piirkonnas (Vihtra, Pärnjoe, Suurejõe, Kadjaste, 

Kergu, Kaisma, Kaansoo, Võidula, Sikana, Vaki ja Kirikumõisa). 

Ühiskanalisatsioon on rajatud seitsmes asulas (Vihtra, Pärnjoe, Suurejõe, Kadjaste, Kergu, 

Kaansoo ja Kirikumõisa). Järgnevalt on toodud kokkuvõtlikult peamised probleemid ühisveevargi 

ja –kanalisatsiooniga. 

Veemajanduse üldised probleemid: veetorud on amortiseerunud ning esineb lekkeid, puuduvad 

trasside teostusjoonised ja projektid, trassid kulgevad mööda erakinnistuid ning mõnel juhul 

läbivad maju. Selline olukord teeb torustiku hoolduse keeruliseks. 

 Pärnjõe ja Sikana küla joogivees on ülenormatiivne fluoriidisisaldus. 
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 Võidula ja Sikana küla joogivees on ülenormatiivne rauasisaldus. 

 Mitmed pumplad vajavad renoveerimist. 

 Vajalik on täiendavate tuletõrje-veevõtukohtade rajamine. 

Ühiskanalisatsiooni üldised probleemid: 

 Puuduvad trasside teostusjoonised ja projektid. 

 ÜVK piirkondades puuduvad geodeetilised alusplaanid. 

 Trassid on amortiseerunud, mis tingib lekkeid ja ummistusi. 

 Trassid kulgevad mööda kinnistuid. Selline olukord teeb torustiku hoolduse keeruliseks. 

 Kaisma külas puudub reoveepuhastus. 

 Kergu käla väljavool ei vasta nõuetele. 

 Parnjõe ja Suurejõe puhasti väljavoolud ei vasta nõuetele keemilise hapnikutarbe osas. 

 

 

4.4.2. Kasutuseta puurkaevude sulgemine 

Vändra maapiirkondades asub Eesti Geoloogiakeskuse andmetel 208 puurkaevu. Puurkaevude 

inventeerimine on vajalik, et kasutuseta seisvad puurkaevud saaksid nõuetekohaselt suletud. 

Sulgemata puurkaev on potentsiaalselt ohtlik ning sealtkaudu võib reostus hõlpsalt tungida 

põhjavette ja muuta veekihi joogiveena kasutamiskolbmatuks.  

Puurkaevude inventeerimine on vajalik läbi viia järgneva 2 aasta jooksul. 

Vastavalt Veeseaduse § 303 (1) ja § 304 kohaselt on puurkaevu või puuraugu omanik või 

maaomanik on kohustatud likvideerima kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või 

kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või puuraugu. Puurkaevu või puuraugu omanik või 

maaomanik on kohustatud konserveerima enam kui üks aasta kasutusest väljas olnud puurkaevu 

või puuraugu, teavitades sellest Keskkonnaametit ja kohalikku omavalitsust.  

Kui omanikku ei ole võimalik leida on käesolevas arengukavas määratud igal aastal 30 000 EEK 

(1917 EUR), et puurkaevude sulgemise tagaks omavalitsus. 

 

4.4.3. Vihtra küla  

Lühiajalises perspektiivis Vihtra külas ÜVK arendamist ei kavandata 12 aasta perioodil on 

kavandatud renoveerida Vihtra I pumpla. Vajalik on hoone renoveerimine ja uute juhtmete 

paigaldus. Samuti tuleb välja vahetada pump ja paigaldada rauaärastusseade. Reservpumpla 

renoveerimine tagab elanikele kvaliteetse joogivee juhul kui Vihtra pumplas II toimub rike ning 
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voimaldab tarbijaid paremini veega varustada veetorude hooldustööde käigus. 2004. aastal Eesti 

Keskkonnauuringute Keskuse poolt labi viidud Vihtra küla reoveepuhasti reostuskoormuse 

mõõtmised näitasid, et vihmaga on reoveekogused on suuremad. Seda tingivad amortiseerunud 

torud, mis ei ole piisavalt tihedad. Sellest tulenevalt imbub kuival ajal reovesi pinnasesse ning 

vihmade korral tungib sadevesi kanalisatsiooni lahjendades reovett ja suurendades puhasti 

hüdraulilist koormust. 

Vähendamaks kanalisatsiooni lekkeid nähakse ette uue kanalisatsioonitorustiku paigaldamise küla 

põhjaosasse. Kuna veetrasside vanus küündib 30-40 aastani siis on otstarbekas renoveerida samas 

ulatuses ka veetrasse. Toru paigalduse hinnast moodustab suurema osa kaeviku kaevamine ning 

paigaldades kanalisatsiooni- ja veetorud ühtsesse kaevikusse tagatakse märkimisväärne kulude 

kokkuhoid. 

Vee- ja kanalisatsioonitrassid algavad Vihtra-Aesoo maanteelt, Aesoo tee 4 kinnistu juurest, ja 

kulgevad loodesse. Pärast Vihtra-Aesoo maantee ristumist Suurejõe-Vihtra-Jõesuu maanteega 

kulgevad trassid edasi edela suunas. Uued trassid lõppevad Jõesuu tee 8 katastriüksuse juures 

lisaks renoveeritakse kanalisatsioonitrassi haru, mis kulgeb Jõesuu tee 2 katastriüksust läbides.  

Vee ja kanalisatsiooni trasse rajatakse ühtses kaevikus 603 m. Lisaks rajatakse eraldi paiknevaid 

kanalisatsioonitrasse 112 m ja veetrasse 70 m (Aesoo tee kinnistu juurest Vihtra I pumplani). 

Kanalisatsioonitrassid on kavandatud isevoolsetena kuid geodeetilise alusplaani puudumise tõttu ei 

pruugi alati olla isevoolsete trasside rajamine voimalik. Sellisel juhul tuleb vahele rajada reovee 

pumpla, mille hind lisandub arvutustes toodud maksumusele. 

4.4.4. Pärnjõe küla 

Pärnjõe külas esineb joogivees ülenormatiivset fluoriidi. Lühiajalises perspektiivis nähakse 

joogivee vastavusse viimist fluoriidi sisalduse osas. 

Tarbijatele kvaliteetse vee võimaldamiseks on kaks alternatiivi: joogivett puhastada või puurida 

uus ja madalam puurkaev, kus fluoriidi sisaldus võib olla väiksem. Eestis põhjavees suureneb 

üldiselt fluoriidi sisaldus sügavuse suurenedes, samas puudub garantii, et madalamas kaevus 

samuti ülenormatiivset fluoriidi ei esine. Pärnjõe pumplast 226 m kaugusel asub 2007 puuritud 

tarbepuurkaev (passi number SP-385), mille sügavus on 45 m (ehk 20 m vähem kui 

ühisveevarustuseks kasutataval puurkaevul). Eesti Geoloogiakeskusel olevate mõõtmistulemuste 

kohaselt mõõdeti seal fluoriidi sisalduseks 1,57 mg/l, mis samuti ületab joogiveele kehtestatud 

väärtusi, milleks on 1,5 mg/l. Puurkaevu staatiliseks veetasemeks pärast puurimist mõõdeti 5,2 m 

ja erideebitiks saadi proovipumpamistel 0,4 m3*h/m (alandusel 2,48 m) ja 1,0 m3*h/m (alandusel 

4,8 m). Arvestades suhteliselt madalat veetaset puurkaevus ei ole tõenäoliselt võimalik alla 45 

sügavust puurkaevu rajada, samas tagades piisavat tootlikust, et varustada kõiki tarbijaid. 

Arvestades, et ka madalamas puurkaevus ületas fluoriidi sisaldus joogiveele kehtestatud norme on 
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kindlam rajada olemasolevale puurkaevule fluoriidi puhastusseade. Tänapäeval kasutatakse selleks 

valdavalt põõrdosmoosi protsessi. Selle käigus juhitakse vesi läbi väga väikese avaga membraani, 

millest metalli ioonid läbi ei mahu. Läbi põõrdosmoos seadme juhitud vesi segatakse kokku otse 

puurkaevust tuleva veega, et joogivesi sisaldaks inimorganismile vajalikke mineraalaineid. 

Segamine toimub mahutites, kust edasi juhitakse teiseastme pumpadega vesi tarbijatele. 

Päästeameti andmetel puudub Pärnjõe tuletõrje-veevõtukohtadel nõuetekohane tähistus. Vajalik on 

tähistus paigaldada ja sellest Päästeametit teavitada. Lisaks on kavas rajada uus veetrass Risti ja 

Töökoja katastriüksuste vahelt olemasolevast veetrassist kuni Pärnjõe tee olemasoleva trassini (50 

m). Uue trassi rajamine võimaldaks kõikidele tarbijatele pakkuda kvaliteetset joogivett. Pikemas 

perspektiivis on plaanis rajada uued veetrassid mööda Pärnjõe teed põhja poole kuni Nurgapealse 

katastriüksuseni. Uued veetrassid rajatakse, kuna omavalitsuse hinnangul on piirkonnas 

perspektiivseid liitujaid. Koos uute veetrassidega renoveeritakse ka kanalisatsiooni torustik, mis 

paigaldatakse samasse kaevikusse veetorustikuga vähendades nii nende rajamise maksumust. 

Kokku rajatakse 360 m vee ja kanalisatsioonitrasse ühtses kaevikus ning täiendavalt 80 m 

kanalisatsioonitrasse. Kanalisatsioonitrassid on kavandatud isevoolsetena, kuid geodeetilise 

alusplaani puudumise tõttu ei pruugi alati olla isevoolsete trasside rajamine võimalik. Sellisel juhul 

tuleb vahele rajada reovee pumpla, mille hind lisandub arvutustes toodud maksumusele. 

 

4.4.5. Suurejõe küla 

Lühiajalises perspektiivis ühendatakse põhja pool Pärnu jõge paiknev Suurejõe küla osa ühtsesse 

veevarustus süsteemi, selleks rajatakse ühendus Mudiste-Suure-Jaani-Vändra maantee alt. Vändra 

maantee 6 ja 9 katastriuksuste vahel (30 m). See võimaldab nõuetekohase joogivee võimaldamist 

kultuurimajale ja küla kirdeosa elanikele. 

Pikemas perspektiivis rajatakse vee ja kanalisatsioonivõrk Suurejõe külas lõuna poole Pärnu jõge. 

Veevarustuseks ammutatakse vett Vihtra tee 4 katastriüksusel olevast puurkaevust. Hetkel on 

puurkaev eraomandis. Puurkaevu kuulumine omavalitsusele on eelduseks veevarustuse  

arendamisel. Lisaks veetrassidele paigaldatakse ka kanalisatsioonitorustikud. Reovett hakatakse 

puhastama olemasolevas, kuid hetkel mitte töötavas aktiivmudapuhastis Bio. Puhasti asub eramaal. 

Perspektiivis tuleb katastriüksus poolitada ning vald ostaks puhasti ümbruse. Kuna Bio tüüpi 

puhastid on näidanud head puhastamise efektiivsust on kõige otstarbekam olemasoleva puhasti 

renoveerimine juhul kui ehituslikud konstruktsioonid ei ole liigselt amortiseerunud 

(läbiroostetanud).  

Kokku rajatakse 680 m vee- ja kanalisatsioonitrasse ühtses  kaevikus ning täiendavalt 60 m 

veetrasse ja 110 m kanalisatsioonitrasse. Sellega suudetakse ühiskanalisatsiooniga varustada 

täiendavad 35 elanikku.  
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Pikemas perspektiivis renoveeritakse Suurejõe põhjaosas asuv 8-krt elamu pumpla, mille vald sai 

2008 aastal peremehetu varana. Vajalik on paigaldada rauaarastus filter, renoveerida pumplahoone 

ja paigaldada uus juhtmestik. 

 

4.4.6. Kadjaste küla 

Kadjastes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamist järgneval 4 aastal ei kavandata. Pikemas 

perspektiivis on kavas rajada pumpla juurde tuletõrje-veehoidla Kadjaste pumpla kõrvale. 

Veehoidla on soovituslik rajada maa-aluse mahutina. Veehoidla suurus peab tagama kolme tunni 

jooksul kustutusvee 15 l/s. Kuna mahuti paikneb puurkaevu juures võib ta suurus olla väiksem kui 

163 kuupmeetrit, sest vajadusel on võimalik seda tulekahju ajal täita puurkaevust pärineva veega. 

 

4.4.7. Kergu küla 

Kergus puhastil on probleeme bioloogilise hapniku tarbe ja heljumi ärastusega. Probleemi 

lahendamiseks on soovitav lisada biokilele uut bakterikultuuri. Kui see ei aita tuleb edaspidiste 

lahenduste väljatootamisel konsulteerida puhasti projekteerijatega. 

Lühiajalises perspektiivis on kavandatud Kergu ja Kaisma küla veetrasside ühendamine ühtsesse 

võrku. Töösse jääksid mõlemad pumplad, mis tagaksid suurema varustuskindluse pumplate rikete 

või veetrasside hooldustoode käigus. Lisaks oleks võimalik varustada kvaliteetse joogiveega Kergu 

kooli. Hetkel puudub Kergu koolis veevarustus sest lähedal asuvas puurkaevus esineb 

üenormatiivset fluoriidi.  

Koos külade siseste trassidega rajatakse või uuendatakse selleks ca 3830 m veetrasse. Selle käigus 

uuendatakse täielikult mõlema küla joogiveetorustikud. Veetrassidega ühtsesse kaevikusse 

paigaldatakse ca 1000 m kanalisatsioonitrasse ja rajatakse 200 m eraldiseisvaid 

kanalisatsioonitrasse, mis võimaldab ühiskanalisatsiooniga katta Kaisma küla tihedama asustusega 

piirkonnad. 

Pikemas perspektiivis kavandatakse Kergu pumpla kõrvale tuletõrje-veemahutit minimaalselt 

suurusega 162 kuupmeetrit, mis on noutud EVS standardiga 812:6:2005 (15 l/s 3 h jooksul). Lisaks 

tuleb paigaldada veevõtu kaev, et mahuti oleks kasutatav aastaringselt ja rajada plats tuletõrjeauto 

ümberpööramiseks. Rajatavat mahutit oleks võimalikult täita Kergu puurkaevust, sellisel juhul 

võib mahuti olla vaiksem kui on tagatud minimaalne nõutav vooluhulk 
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4.4.8. Kaisma küla 

Lühiajalises perspektiivis on plaanis ühendada Kaisma ja Kergu külad ühtsesse veevõrku. Koos 

veetrassidega on kavandatud renoveerida ja rajada kokku 1200 m kanalisatsioonitrasse ja 

renoveerida olemasolev Bio 50 puhasti. 

Sellega taastatakse Kaisma külas ühiskanalisatsioon, millega haaratakse „Veneküla“ elanikud, 

ridaelamu ja kauplus. Pikemas perspektiivis kavandatakse Kaisma pumpla kõrvale 

tuletõrjeveemahutit minimaalselt suurusega 162 kuupmeetrit, mis on nõutud EVS standardiga 

812:6:2005 (15 l/s 3 h jooksul). Mahuti on võimalik rajada väiksemana juhul, kui teda täidetakse 

põlengu ajal (ühendus puurkaevuga). Tagatud peab aga olema minimaalne vooluhulk. Lisaks tuleb 

paigaldada veevõtu kaev, et mahuti oleks kasutatav aastaringselt ja rajada plats tuletõrjeauto 

ümberpööramiseks. Rajatavat mahutit oleks võimalikult täita Kaisma puurkaevust. 

 

4.4.9. Kaansoo küla  

Lühiajalises perspektiivis Kaansoo külas ÜVK arendamist ei kavandata. Pikemas perspektiivis on 

kavas renoveerida veetorustik. Veetorustiku renoveerimise vajadus tuleneb torustiku 

amortisatsioonist. Veemajanduse aruannete kohaselt on just Kaansoo külas kõige suuremad 

veekaod ehk 9 % tarbimises. Välja vahetatakse kogu ühisveevarustuse torustik, kogupikkusega ca 

310m. Arvestades pinnamoodi ei ole otstarbekas välja vahetada kanalisatsioonitorusid, sest nende  

paigaldamine tee serva tooks kaasa täiendava reovee pumpamise vajaduse, mis ei ole 

majanduslikult otstarbekas.  

Pikemas perspektiivis on plaanis rajada tuletõrje-veevõtmiseks koht Navesti jõe kaldale. Vajalik on 

paigaldada soojustatud veevotu kaev, mis võimaldaks aastaringselt kustutusvett hankida. 

Täiendavalt on vajalik rajada jõeni tee ning plats tuletõrjeauto ringipööramiseks. 

 

4.4.10. Võidula küla  

Lühiajalises perspektiivis on kavas renoveerida Võidula küla pumpla (aparatuur ja hoone) ja 

paigaldada rauaärastusseade. Hetkel on Võidula külas probleemiks joogivee kõrge rauasisaldus. 

Pikemas perspektiivis on kavas rajada Võidula külasse ühiskanalisatsioon, mis algaks Paluotsa 

katastriüksuse juurest ja kulgeks mööda Rõusa-Käru maanteed põhja poole. Võidula mõisast 

katastriüksuse piirini, kuhu rajatakse uus reoveepuhasti. 

Koos kanalisatsioonitrassidega on kavas renoveerida ka veetorustik, mis algaks lõunast Paluotsa 

katastriüksuse juurest ja kulgeks mööda Rõusa-Käru maanteed, kuni Vändra-Võidula maanteeni. 

Kokku on kavas rajada ca 480 m reoveetrasse ja ca 320 m veetrasse. 
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Pikemas perspektiivis on planeeritud rajada tuletõrjevee võtmiseks kaev Mõisa katastriüksusele 

rajatava puhasti kõrvale. Kustutusvee võtmiseks kasutatakse Karu jõge. Lisaks soojustatud kaevu 

rajamisele on vajalik rajada jõeni tee ja plats tuletorjeauto ümberpööramiseks. 

 

4.4.11. Sikana küla 

Sikana külas esineb joogivees ülenormatiivset fluoriidi. Lühiajalises perspektiivis nähakse 

joogivee vastavusse viimist fluoriidi sisalduse osas. Tarbijatele kvaliteetse vee võimaldamiseks on 

kaks alternatiivi: joogivett puhastada voi puurida uus ja madalam puurkaev, kus fluoriidi sisaldus 

võib olla väiksem.  

Eestis põhjavees suureneb üldiselt fluoriidi sisaldus sügavuse suurenedes, samas puudub garantii, 

et madalamas kaevus samuti ülenormatiivset fluoriidi ei esine. Pärnjõe pumplast 1080 m kaugusel 

asub 2009 puuritud tarbepuurkaev (passi number 25831), mille sügavus on  30 m (ehk 40 m vahem 

kui ühisveevarustuseks kasutataval puurkaevul).  

Eesti Geoloogiakeskusel olevate mõõtmistulemuste kohaselt mõõdeti seal fluoriidi sisalduseks 

0,52 mg/l. Joogiveele kehtestatud normide kohaselt ei tohi fluoriidi sisaldus ületada 1,5 mg/l. 

Puurkaevu staatiliseks veetasemeks pärast puurimist mõõdeti 3,5 m ja tootlikkuseks 1m3/h. 

Arvestades suhteliselt madalat fluoriid iooni sisaldust puurkaevus peaks olema võimalik puurida 

40-45m sügavune puurkaev, kus fluoriid iooni sisaldused jäävad normi piiresse. Uue puurkaevu 

rajamise eelis põõrdosmoosi seadmega võrreldes on odavam ekspluatatsioonikulu (põõrdosmoosi 

protsess on energiamahukas, vajalik on vahetada membraane ja ca 1/3 valjapumbatud veest 

juhitakse puhastusprotsessi käigus kanalisatsiooni) ja lihtsam hooldus. 

Kui rajatavas puurkaevus esineb probleeme tootlikkusega tarbimise tippaegadel tuleb kasutada 

veemahutit, kuhu kogutakse vett kui tarbimine on väiksem ning pumbatakse torustikku suure 

veekasutusega perioodidel, voi segada hetkel kasutuses olevast pumplast ammutatud veega. Kui 

olemasolev pumpla jääb kasutusest välja, tuleb see nõuetekohaselt tamponeerida, vältimaks 

reostuse sattumist põhjavette. 

Sikana külas hetkel kustutusvee võtmise võimalusi ei ole. Pikemas perspektiivis tuleb see rajada. 

Kõige otstarbekam oleks rajada nõuetekohane kaev tuletõrjevee võtmiseks Sikanast lõunas asuva 

tiigi juurde, mis paikneb vahetult Parnu-Rakvere-Sõmeru maantee kõrval. Perspektiivne tiik 

kustutusvee võtmiseks paikneb Tori vallas, eeldab omavalitsuste vahelist koostööd ja 

kokkuleppeid.   
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4.4.12. Vaki küla 

Lühiajalises perspektiivis Vaki külas ÜVK arendamist ei kavandata. Pikaajalises perspektiivis on 

kavas välja arendada ühiskanalisatsioon. Selleks rajatakse ca 340 m kanalisatsioonitrasse ja 

reoveepuhasti. Välja vahetatakse ka veetorustikud, mis on võimalik paigaldada 

kanalisatsioonitorudega samasse kaevikusse. Kokku ca 260 m. 

Soovituslik on reovee puhastamiseks kasutada vertikaalse ja horisontaalse labivooluga 

margalapuhastit (sarnane nagu Kirikumoisas). Selline puhasti talub suhteliselt hästi hüdraulilise 

koormuse muutust, tagades hea puhastuskvaliteedi, samas on rajamise maksumus märgatavalt 

odavam kui aktiivmudapuhastil.   

 

4.4.13. Kirikumõisa küla 

Lühiajalises perspektiivis on kavas renoveerida Kirikumõisa küla pumpla (aparatuur ja hoone) ja 

vajadusel paigaldada rauaärastusseade. 

Kirikumõisa külas tuletõrje-veevõtmiseks hetkel võimalus puudub. Kuna küla asub Vändra alevi 

vahetus lahetuses, on otstarbekas vajadusel kasutada Vändra alevi tuletorjehüdrandist saadavat 

vett. 

 

4.4.14. Rätsepa küla 

Rätsepa küla asub vahetult Vändra alevi vastas, sellest tulenevalt on pikemas perspektiivis kavas 

liita Vändra-Vihtra maantee äärsed elamud Vändra alevi ühisveevarustuse ja kanalsiatsiooni 

süsteemi. Kavas on valla territooriumile Vandra-Vihtra maantee äärde rajada 930 m vee- ja 

kanalsiatsioonitorustikku. 

Täiendavalt nähakse Rätsepa külas vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist Jussilepiku tänava otsas 

paiknevale kaheksale eramule. Elamugruppi juurde ulatuvad Vändra alevit teenindavad trassid. 

Täiendavalt on vajalik rajada 232 m vee ja kanalsiatsioonitrasse tagamaks kõigile sealsetele 

majadele liitumisvoimaluse.  

Kokku on kavas rajada 1160 m vee ja kanalisatsioonitrasse ühtses kaevikus ning tarbijad liita 

Vändra alevi ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrku. 
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4.4.15. Allikõnnu küla 

Pikas perspektiivis on planeeritud rajada Allikõnnu külasse Mudiste-Suure- Jaani-Vändra maantee 

äärde vee- ja kanalisatsioonitorustik, mis teenindaks sealseid ettevõtteid ja elanikke. Kaesoleva 

arengukava kohaselt on planeeritud, et valla territooriumil tagab torustiku valjaehitamise vald ja 

Vändra alevi territooriumil sealne UVK eest vastutav ettevote. Osalt ulatuvad juba olemasolevad 

Vandra alevit teenindavad kanalisatsiooni trassid alevipiiridest välja.  

Vajalik  on rajada 810 m vee- ja kanalisatsioonitrasse ühtses kaevikus ning lisaks 510 m eraldiseisvaid 

veetrasse. 

 

4.4.16. Kavandatud tegevuste ajakava ja maksumused 

Kavandatavate tegevuste eeldatavad maksumused. Hinnad sisaldavad kaibemaksu ning on 

arvestatud 2010 aasta seisuga. Projekteerimise käigus võivad hinnad muutuda sõltuvalt täiendavalt 

selgunud informatsioonist (nt kas torud tuleb rajada teede alla või on võimalik neid rajada teede 

kõrvale, täpsed trasside pikkused, reovee pumpamise vajadus jm). 

 

Hindade arvutamisel on kasutatud jargmisi algandmeid: 

 Isevoolse kanalisatsioonitoru koos paigaldamisega 1920 EEK/m. 

 Veetoru koos paigaldusega 1560 EEK/m. 

 Vee- ja kanalisatsioonitoru ühises kaevikus 2160 EEK/m. 

 Projekteerimine 10% projekti hinnast. 

 Geodeetilise alusplaani koostamine koos vajalike kaevude ja torude andmetega 3600 

EEK/ha. 

 Nõuetekohase tuletõrjevee-mahuti rajamine 300 000 EEK. 

 Olemasolevasse veekogusse nõuetekohase tuletõrje veevõtukaevu rajamine 50 000 EEK. 

 Põõrdosmoos seade koos paigaldusega 200 000 EEK. 

 Puurkaevu rajamine 1000 EEK/m 

 Pumpla aparatuur ja rajamine 100 000 EEK 

 Suurejoe perspektiivse reoveepuhasti maa ostmine 3 EEK/m². 

 

4.4.17. Aastatel 2011-2014 tehtavate investeeringud ja  maksumused 

Järgnevas tabelis on toodud planeeritud arendustegevused koos maksumustega 2010 aasta 

hindades. Peamiselt näevad investeeringud ette joogivee kvaliteedi viimist vastavusse kehtivate 

normidega. Selleks paigaldatakse Pärnjõe pumplale põõrdosmoosi seade ja Sikana 
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ühisveevarustuse tarbeks puuritakse uus puurkaev. Lisaks paigaldatakse rauaärastusfiltrid Võidula 

küla pumplale ning vajadusel ka Sikana rajatavale puurkaevule ja Kirikumõisa puurkaevule. Kuna 

on äärmiselt tõenäoline, et nii Sikana rajatavas puurkaevus kui Kirikumõisa puurkaevus esineb 

ülenormatiivset rauasisaldust, siis on investeeringute plaanis nähtud ette rauaärastusfiltrid 

mõlemale pumplale. Rauaärastusfiltrid tuleb paigaldada hiljemalt 2012 aasta jooksul, sest alates 

01.01.2013 ei tohi ülenormatiivse rauasisaldusega vett enam tarbijatele müüa.  

Kõige ulatuslikum projekt naeb ette aastatel 2012-2014 Kaisma ja Kergu veetrasside liitmise, mille 

abil tagatakse nõuetekohane vesi Kergu koolile ning kahe pumpla tööga tagatakse suurem 

varustuskindlus tarbijatele. Lisaks rajatakse Kaisma külas kanalisatsioonitrasse ja renoveeritakse 

puhasti. 

Tabel 4.4.17.1. Investeeringute ajakava ja maksumused 
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4.4.18. Aastatel 2015- 2020 tehtavad investeeringud ja maksumused 

Jargnevas tabelis on toodud vajalikud investeeringud pikas perspektiivis ehk aastatel 2015-2022. 

Kuna selleks ajaks tuleb kava  uuesti üle vaadata, siis ei ole toodud arenduste täpset ajakava. See 

selgub ÜVKA uuendamise käigus. 

Tabel 4.4.18.1. Tehtavate investeeringute ajakaava ja maksumused 
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5. Vee-ettevõte  

5.1. Vändra alev 

Ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenust osutab alevis OÜ Vändra MP. Juulis 2007 pikendati 

lepingut veel järgnevaks 10 aastaks. Ühinenud vald peab üle vaatama ja vajadusel täpsustama kõik 

valdkonna teenusepakkujatega sõlmitud lepingud. 

  

5.2. Järvakandi alev 

Järvakandi vallas on vallavolikogu poolt vee-ettevõtteks kinnitatud 100% valla osalusega valla 

äriühing OÜ Järvakandi Kommunaal. Valla äriühing korraldab vee ja kanalisatsiooni teenuse 

pakkumist ja korraldab Järvakandi vallale kuuluvate korterite haldamist. Ettevõte pakub ka muid 

teenuseid: ehitustööd, transporditeenus, laadimiseja tõstetööd ning pinnase planeerimisetööd. 

Alates 2008 aasta oktoobrist töötab Järvakandis jäätmete kokkukandepunkt, selle haldamisega 

tegeleb samuti Järvakandi Kommunaal OÜ. 

 

Tabel 5.2.1. Tähtsamad finants-majanduslikud näitajad. 

 

Ettevõtte tehnilised näitajad teenindava piirkonna kohta 

Ettevõtte otseselt teenindatava piirkonna moodustab Järvakandi alev, mille pindala suuruseks on 

4,9 km². Järvakandi alevis on kokku üle 11 kilomeetri veetrasse ja joogivee puhastamise jaam 
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koos II astme pumplaga, üle 12 kilomeetri kanalisatsioonitrasse, reoveepuhasti ja 5 ülepumplat. 

Ettevõte võtab naabervaldadest kehtestatud hinnakirja alusel purgimissõlme vastu reovett. 

Toodangu kvaliteedi näitajad 

Toodangu kvaliteedi peamisteks näitajateks on veepuhastusjaamast ja kontrollimiseks ettenähtud 

punktidest võetavate veeproovide analüüside vastused. Puurkaevude põhjavee proove võetakse üks 

kord aastas põhi- ja reservkaevust. Reoveepuhasti biotiigi väljavoolust võetakse veeproove 

igakuiselt. Nurtu jõe suubla jõeveest võetakse veeproove 500m allavoolu ja 500m ülevalpool 

heitvee sissevoolu üks kord igas kvartalis. Kui varasematel perioodidel müüdi joogivett 

kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks antud loa alusel, siis  

käesoleva aasta I kvartalis võetud veeproovide analüüside vastused näitasid, et veepuhastusjaamast 

väljuv joogivesi vastab kõikidele kvaliteedinõuetes esitatud parameetritele. 

Vee-ettevõtte personal 

OÜ Järvakandi Kommunaal juhatus on kaheliikmeline. Juhatuse liikmed annavad vähemalt neljal 

korral aastas ülevaate töötulemustest Järvakandi Kommunaal nõukogule. OÜ nõukogu on 3  

liikmeline. 2008.aastal oli töötajate keskmine arv 8, neist täiskohaga 5 töötajat. Järvakandi 

veepuhastusjaama, reoveepuhasti ja jäätmete kokkukandepunkti tööd korraldavad vastava 

väljaõppe saanud spetsialistid. Töövõtulepinguga töötas 2008. aasta jooksul 11 inimest. 

 

5.3. Tootsi alev 

Tootsi asulas varustavad ühisveevärgi kaudu kliendi kinnistute veevärke veega ning korraldavad 

kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist kaks ettevõtet. Nendeks on Tootsi Turvas AS ja 

Tootsi Kommunaal OÜ. Tootsi Turvas, kelle põhitegevusala on küll turbatöötlus ja briketi- ning 

soojusenergiatootmine on kõikide asula ühisveevärgi puurkaevude ning asula veetorustike omanik. 

Ettevõtte klientideks on asula  korteriühistud, eramajad ja teised ettevõtted, kellega on 

ühisveevärgiteenuse pakkumiseks otselepingud.   

Teine vee-ettevõte on valla omanduses olev Tootsi Kommunaal OÜ, kellele kuulub asula 

kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik, kanaliatsioonipumpla ja reoveepuhasti. Ettevõttel on palgal  

juhataja,  raamatupidaja ja tehnikud. 

Kuna asulas on palju valla omanduses olevaid ja erastamata kortermaju, tegeleb selliste majade 

haldamisega Tootsi Kommunaal. Üüri elamispinna kasutamise ja tasu tarbitud vee eest, maksavad 

elanikud otse Kommunaalile kui üürileandjale, kes selle edasi Tootsi Turbale vahendab.  

Arveldamine on lihtne kuna tarbitud vee eest ei maksta mitte veemõõtja näitud alusel vaid 

elanikele kehtestatud normtarbimise järgi.  
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Kuigi vallas on kaks vee-ettevõtet ei ole tegelikult Tootsi Vallavolikogu vee-ettevõtjat 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 7 lg. 2ja 2
1 

kohaselt määranud või kinnitanud. Samuti 

puuduvad valla poolt väljaantavad ühisveevarustust ja kanalisatsiooni reguleerivad õigusaktid.   

 

Ühinenud vallas moodustatakse valla ühtne kommunaalettevõte, millele antakse üle kõik 

ÜVK varad vallas ning mis hakkab ühtlasi kehtivate operaatorlepingute lõppemise järel 

kogu vallas vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajaks. 
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6. Lisad 
 

Lisa 1. Kanalisatsioonirajatiste kaart 

Lisa 2. Veevarustusrajatiste kaart 

 


